
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR 

 
 

1. Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır.  
2. Öğrenciler, sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. 
3. Öğrencilerin yanlarında telefon vb. iletişim araçlarını getirmeleri yasaktır. Yanlarında olsa bile 

iletişim araçlarını kapalı konumda tutup gözetmen masasının üzerine bırakmaları gerekir. Kayıp 
veya çalınma durumunda sınav gözetmeni hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kurala 
uymayanlar hakkında Sınav İptal Tutanağı tutularak YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 5/d bendi 
(Kınama gerektiren disiplin suçları) kapsamında değerlendirilir. 

4. Öğrencilerin panoya ve sınıf kapılarına asılmış olan listedeki yere oturmaları gerekir. Başka bir 
yerde sınava giren öğrencilerin sınavları iptal edilir. 

5. Sınavın ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava alınır. Bu süre aralığında 
sınav salonundan çıkmak yasaktır. Herhangi bir sebeple dışarı çıkan öğrenci tekrar sınava 
alınmaz. 

6. Sınavın yapıldığı öğrenci masasında sınav için zorunlu olan materyaller dışındaki hiçbir şey 
bulundurulmamalıdır. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını ve etrafını kontrol etmeli, böyle 
bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bu konuda 
bilgilendirmelidir.  

7. Sınavda silgi, kalem vb. araç-gereç alışverişinde bulunmak yasaktır. 
8. Öğrencilerin sınav yoklama tutanağını ve cevap kâğıtlarındaki isim bölümünü mürekkepli 

kalemle doldurmaları gerekir. 
9. Sınavını bitiren öğrenci soru kâğıdı ile varsa cevap kâğıtlarını sınav görevlilerinin belirttiği yere 

teslim etmek zorundadır. Sınav kâğıdına isim yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan 
öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. 

10. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak (kopya çekmenin niteliği örneğin; 
sağa sola veya öne arkaya bakmak, konuşmak, yazılı bir materyalden bakmak) vb. eylemlerde 
bulunan öğrencilerin ilgili sınavı iptal edilir ve hakkında gerekli yasal işlem başlatılır. 

11. Gözetmenler, sınav disiplinine uymayan öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan kopya 
muamelesi yapabilirler. 

12. Öğrenci soruları gördükten sonra, sınav yoklama tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını 
teslim etmeden sınavdan çıkamaz. 

13. Öğrenciler sınavda diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde herhangi bir şeyler yiyip 
içemezler.  

14. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı 
devam eden öğrenciler ile konuşmaları ve işaretleşmeleri yasaktır. 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 


