
 

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV UYGULAMA KURALLARI 

 

1. Öğrenciler Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen ve Dekanlık 

tarafından onaylanan, sınav takviminde ilan edilen salonlarda sınava girmek 

zorundadır. Olağanüstü koşullar nedeniyle sınav salonlarında değişiklik 

yapıldığı durumlarda sınavdan en geç 30 dakika önce sınavın yapılacağı 

salon bilgileri öğrencilere bildirilir.  

2. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş 

sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir.  

3. Sınavda oturma düzeninin sağlanmasından gözetmenler yetkili ve 

sorumludurlar. Gözetmenler, gerek  sınav  başlamadan  önce  gerekse  sınav  

süresince,  bir  sebep  göstermeksizin,  öğrencilerin yerlerini  değiştirebilir.  

Öğrenciler  sınav  salonundaki  gözetmenlerin  her  türlü  uyarılarına  uymak 

zorundadır. 

4. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını ve fotoğraflı ve onaylı 

kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında  

bulundurmak  ve  sınav  süresince  masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış 

halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar.  

Kimlik  beyan  etmeyen  öğrenci  sınava  alınmaz.  Öğrenci  kimlik  kartını  

kaybeden ya da yanında bulundurmayan öğrenci “öğrenci kimlik 

belgesini” hazır bulundurmalıdır. 

5. Öğrenci; sınav soru ve cevap kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın 

başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır. Soru ve 

cevap kâğıdında doldurulması gereken yerlerin sorumluluğu öğrenciye 

aittir. 



6. Sınavın  başında  öğrenciler  “Sınav  Yoklama  Tutanağı”nı  imzalarlar.  

Bu  tutanakta  imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle 

yükümlüdürler. Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama 

tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.  

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için 

koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılmalıdır. Siyah kurşun kalem 

dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.  

8. Sınava  giren  öğrencilerin,  s ı n a v  yoklama  tu ta n a ğ ı   imzalanana  

kadar  ve sınav  başladıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde sınav 

salonunu terk etmeleri kesinlikle  yasaktır. 

9. Öğrencilerin  sınavdan  önce  salona  gelmeleri  esas  olmakla  birlikte  

geçerli  bir  sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna 

geç gelenler, sınava alınabilir. 

10. Öğrenci  soru  kağıtlarını  aldığında  sayfalarına  hızlıca  bakarak  

hatalı  ya  da  eksik  baskı  olup olmadığını kontrol etmelidir. Hata/eksiklik 

olması durumunda değiştirilmesi için derhâl görevlilere başvurulmalıdır. 

11. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak 

yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle 

konuşmaları yasaktır. 

12. Öğrenciler sınav bitiminde, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını 

görevlilere eksiksiz biçimde teslim etmelidir. Sınav süresi bittikten sonra 

teslim edilmeyen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır. 

13. Sınavdadersin sorumlu öğretim üyesinin izin verdiği durumlarda  

hesap makinesi kullanabilir. Ancak, kullanacak makinede alfabetik tuş 

takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına 

imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşları bulunmamalıdır. 



14. Kâğıt,  kitap,  defter,  not  vb.  dokümanlar;  pergel,  açıölçer,  cetvel  

vb.  araçlar;  cep  telefonu, bilgisayar,  tablet,  telsiz, bluetooth kulaklık, 

kamera  vb.  iletişim,  depolama,  kayıt  ve  veri  aktarma  cihazları; 

ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek 

nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 

15. Sıra,  duvar  vb.  zeminler  üzerindeki  sınavla  ilgili  yazılardan  

ve  sıra  altındaki  ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci 

sorumludur.  Öğrenci  sınava  başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, 

böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce 

gözetmeni bilgilendirmelidir. 

16. Her  öğrenci  salonu  terk  edene  kadar  kendi  kâğıdından  sorumludur.  

Sınav  süresince  ve  sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi 

sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmalıdır. 

17. Sınavı bitiren öğrenci sınav evraklarını sıra üzerinde bırakmamalı, 

gözetmen eşliğinde gözetmen masasına bırakarak salonu terk etmelidir. 

18. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, 

sınavın bitiş saatine kadar bir daha sınav salonuna giremezler. Sınavını 

tamamlayarak sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrenci,  tekrar  

sırasına  dönmeden  sınav  salonundan  çıkmalıdır.  Sınavını  bu  şekilde  

bitiren öğrenci,  “çantam,  kitabım,  montum  kaldı”  gibi  isteklerde  

bulunarak  sınav  tamamen  bitmeden tekrar sırasına dönemez ve sınav 

salonuna giremez. 

19. Sınav  salonunu  terk  eden  öğrencilerin  sınav  bitimine  kadar  

koridorlarda toplanmaları  ve  sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları 

yasaktır. 

20. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, 

düzenini ve işleyişini bozan, sınavın  yapılmasını  uzun  veya  kısa  süre  



engelleyen,  sınav  görevlilerine  hakaret  eden,  sınav salonunu   kendilerine   

duyurulan   süreden   önce   terk   eden,   sınav   görevlilerinin   sınavla   ilgili 

düzenlemelerini  reddeden  öğrencileri  bir  tutanakla  haklarında  işlem  

yapılmak  üzere  idareye bildirir. 

21. Kopya  çekmek,  vermek  ya  da  çekilmesine  yardımcı  olmak  vb.  

eylemlerde  bulunan  öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı 

düzenlenir, sınavları geçersiz sayılır. 

22. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir 

öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava 

sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında 

Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, sınavı geçersiz sayılır ve haklarında 

disiplin soruşturması açılır. 

23. Yükseköğretim  Kurumları  Öğrenci  Disiplin  Yönetmeliği  

“sınavlarda  kopya  yapan veya yaptırmak    veya  bunlara  teşebbüs  

etmek”  suçunu  “yükseköğretim  kurumundan  bir veya iki yarıyıl için 

uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya çeken, çektiren  

veya teşebbüs eden girdiği sınavdan başarısız sayılır, bu sınavdan sonra 

girdiği cezalı olduğu dönemdeki diğer tüm sınavları da iptal edilir. Aynı 

yönetmeliğe göre, “kendi yerine başkasını sınava  sokmak”  suçu  ise  

“Yükseköğretim  kurumundan  çıkarma  cezasını” gerektirmektedir ve 

yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma açılır. 

24. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, her ne sebeple olursa 

olsun birbirlerinden kalem, silgi vb.  araç-gereç  paylaşımında  bulunmaları  

yasaktır.    Gözetmenler,  bu  tür  hareketleri  kopya çekmeye veya vermeye 

girişim olarak değerlendirip, işlem yaparlar. 

25. Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye 

bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan  gözetmenler  bu  konuda  



öğrenciyi  uyarabilirler.  Uyarılar  dikkate  alınmadığında  kopya işlemi 

yapılır. 

26. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi ve sakız 

çiğnenmesi yasaktır. 

27. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal 

işlem yapılır. 
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