
 

 
 
 

 
 

 

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

     UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ        
Sınav Uygulama İlkeleri 

 

Sıra No İLKELER 

1 Öğrenciler, sınav sorularını cevaplamaya başlamadan önce, soru kağıdı veya optik form üzerindeki ad, soyad, öğrenci 
numarası, bölümü vb. alanları eksiksiz dolduracaklar ve imza alanını imzalayacaklardır.   

2 Sınava giren öğrenci, her ne sebeple olursa olsun soru kağıdı ve/veya optik form üzerindeki ad, soyad, öğrenci 
numarası, bölümü vb. alanları eksiksiz dolduracaklar ve imza alanını imzalayacaklardır.    

3 Öğrencilerin sınav süresince; silgi, kalem, kalem ucu, açacak, hesap makinesi vb. araç-gereçleri alıp vermesi, cep 
telefonunun açık bulundurması yasaktır. 

4 Sınav süresince öğrencilerin soru sorması yasaktır. Sorularda bir hata varsa bu durum ilgili dersin öğretim elemanına 
yüksek sesle sorulur, dersin öğretim elemanı orada bulunmuyorsa durum sınav gözetmenlerine iletilir, sınav 
gözetmenleri sorulardaki hatalardan dolayı yorum yapmamalı ve ilgili dersin öğretim elemanına bilgi vermelidir. 

5 Öğrenciler, sınav süresince oturdukları sıra veya masa üzerine ya da duvara yazılmış özellikle dersle ilgili yazılardan  
sorumlu tutulacaklardır. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka sınav başlamadan önce, sıra, masa veya duvardaki yazıları 
silmeleri gerekir. 

6 Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, kopya alan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden, sınav 
kağıtlarının incelenmesi sırasında koya çektiği veya yardım ettiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve 
hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre “Disiplin Soruşturması” açılır.    

7 Sınav gözetmenleri, sınav kağıtlarını öğrencilere tek tek kendileri dağıtacaklar (ön sıralarda oturan öğrencilerin arkaya 
doğru elden ele sınav kağıdı dağıtımı yapılmayacaktır). 

8 Sınav gözetmenleri, Sınav Yoklama Tutanağını görev yaptıkları sınav salonunda sınava giren tüm öğrenciler 
imzalamadan hiçbir öğrencinin dışarı çıkmasına izin vermeyecektir.  

9 Sınav başladıktan itibaren, sınavın ilk 15 dakikasında hiçbir öğrenci dışarı çıkarılmayacaktır. 

10 Sınav başladıktan itibaren, sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.  

11 Sınav gözetmenleri, sınava geç gelen öğrenciyi sınavın ilk 15 dakikası içerisinde sınava alabilir, ilk 15 dakikadan 
sonra gelenleri dersin öğretim elemanına yönlendireceklerdir. 

12 Sınav gözetmenleri, görevli oldukları sınavlarda derin öğretim elemanına (elemanlarına) bilgi vermeden görev 
değişikliği yapamayacaklar. 

13 Sınav gözetmenleri, rapor, hastalık vb. geçerli mazeretleri durumunda mutlaka yerine gözetmenlik yapacak bir 
araştırma görevlisi belirlemeli ve bu durumu ilgili dersin öğretim elemanına (elemanlarına) bildirmelidir.  

14 Sınav gözetmeleri, sınav süresince öğrencilerin cep telefonlarının kapalı olması gerektiğini belirtmeli ve sınav 
sırasında cep telefonlarını açık tutan öğrencileri uyarmalı, tartışma ortamı oluşturmadan gerekirse tutanak tutmalıdır. 

15 Sınav gözetmeleri, sınavlara zamanında gelecekler, sınav başlamadan önce sınav salonlarında sınav düzenini 
sağlayacaklar, sınav öncesi bir gözetmende sınavı yapacak öğretim elemanı ile iletişimde olacaktır. 

16 Sınav gözetmenleri, sınav süresince kitap, dergi vb. okumayacaklar ve hiçbir şekilde gözetmenlik görevini aksatacak 
davranışta bulunmayacaklardır.  

17 Sınav gözetmenleri, sınav sırasında öğrencileri rahatsız edecek şekilde ses çıkaran ayakkabıları giymemelidir. 

18 Sınav gözetmenleri, sınavın başlatılabilmesi için sınav salonunda öğrencilerin sınav düzenine uygun ortam 
oluşturması açısından gerekli uyarıları yaparak düzeni sağlar ve sınav süresince gerekli gördüğü hallerde öğrencilerin 
yerlerini değiştirebilir. Bu durumda öğrencinin kendine gösterilen yere geçmesi mecburidir.  

19 Sınav gözetmenleri, sınav kağıtlarını öğretim programlarını dikkate alarak (1. Öğretim, 2. Öğretim gibi) ve düzenli bir 
biçimde (kağıdın ilk yüzü üste gelecek şekilde ve aynı yönde) sınav kağıtlarını toplayacaklar.  

20 Sınav gözetmenleri, sınav salonlarına sınav başlamadan önce kameraları monte edeceklerdir. 

21 Öğretim elemanları, sınavları sınav programında belirtilen saatte başlatacaklar. 

22 Öğretim elemanları, sınav programında belirtilen süreler içinde sınavlarını yapacaklar. Dolayısıyla bir sonraki sınav ile 
bir önceki sınav arasında boş zaman dilimi oluşmalıdır. Bir sonraki sınavın başlama saati ihlal edilmemelidir. 

23 Öğretim elemanları sınav kağıtlarını mutlaka sınav saati gelmeden önce çoğaltmalılar (sınavların aksamaması için) ve 
sınav saati başladığı halde sınav soruları çoğaltılıyor olmamalı. 

24 Öğretim elemanlarının verdiği sınav süreleri, sınav sorularına yetecek şekilde verilmeli (ne az, ne çok), eğer sınavda 
ek süre verilecekse bu ilgili dersin öğretim elemanı tarafından verilmeli. Sınav gözetmenleri hiçbir surette ek sınav 
süresi vermeye yetkili değildir veya sınav süresi bitmeden öğrencilerden sınav kağıtlarını toplayamaz. 

25 Sınavı yapılan dersin öğretim elemanı sınav süresince sınavda bulunmaya özen göstermeli, sınav süresince görev 
yaptığı birimde olmalı veya geçerli nedenlerle sınav sırasında sınavda ve görev yaptığı birimde bulunamayan öğretim 
elemanı mutlak surette cep telefonuyla ulaşılır olmalıdır. 

 




