
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

SINAV UYGULAMA ESASLARI 

 
1. Öğrencilerin sınava girebilmek için “Öğrenci Kimlik Kartını” veya “Öğrenci 

Belgesini” yanında bulundurması zorunludur. “Öğrenci Kimlik Kartı” veya “Öğrenci 

Belgesi” yanında bulunmayan öğrenci sınava alınmaz. Sınav süresince “Öğrenci 

Kimlik Kartı” veya “Öğrenci Belgesi” sıranın üzerinde görünür bir şekilde 

bulunmalıdır. 

2. Öğrenciler ilan edilen sınav salonunun dışında başka bir salonda sınava giremezler ve 

sınav başlamadan en az 10 (on) dakika önce sınav salonunda hazır bulunmalıdırlar. 

3. Sınavın beklenmeyen bir nedenle geç başlayacak olması durumunda öğrenciler sınav 

yerinden sınav sorumlusunun izni olmadan ayrılamazlar. Sınavın iptali/ertelenmesi gibi 

bir bilgi paylaşılmadığı sürece, öğrenciler sınav başlayana kadar sınav yerinde 

beklemelidir. 

4. Sınav başlamadan önce kalem, silgi, uç vb. araç ve gereçleri yanınızda hazır 

bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin paylaşılması 

yasaktır. 

5. Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav sırasında yanlarında sözlük, 

vb. araçları bulunduramaz. 

6. Sınav süresince cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, mp3 çalar, akıllı saat vb. kopya 

aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar tamamen kapalı durumda bulunmalı ve 

sınav salonlarındaki emanet kutularına bırakılmalıdır. 

7. Sınav esnasında sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sıraların 

altında, üstünde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulundurulamaz. Öğrencilerin 

sıralar üzerine, duvara ve benzeri yerlere sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Oturduğu 

sırada veya yakınında sınavla ilgili yazı gören öğrenciler durumu ilgili gözetmene 

bildirmek zorundadır. Öğrenciler oturduğu sırada kopya değeri taşıyan her şeyden 

sorumludur. 

8. Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, işaretleşmeleri, birbirlerine soru 

sormaları vb. davranışlarda bulunmaları yasaktır.



9. Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve sınav dışında soru 

sormaları yasaktır. 

10. Gözetmenler sınavın adil ve rahat bir şekilde geçmesinden, oturma düzeninin 

sağlanmasında sorumlu ve yetkilidirler. Gözetmenler, bir sebep göstermeksizin gerek 

sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince öğrencilerin oturma yerlerini 

değiştirebilirler. Öğrenciler, gözetmenlerin yaptıkları uyarılara ve yer değişiklik 

isteklerine uymak zorundadırlar. 

11. Sınav başlamadan önce gözetmenin gösterdiği yere oturmayı reddeden öğrenci sınava 

alınmaz. Sınav başladıktan sonra sınav sorumlusunun gösterdiği yere geçmeyen 

öğrencinin sınavı iptal edilir ve öğrenci sınav salonundan çıkartılır. Sınav sorumlusunun 

gösterdiği yere geçmeyen veya sınav salonunu terk etmeyi reddeden öğrenci ile ilgili 

tutanak tutulur. 

12. Soru kâğıdı ve tüm cevap kâğıtlarınıza öğrenci no, adı ve soyadı vb. bilgilerinizi eksiksiz 

bir şekilde yazıp, imzalayınız. Her öğrenci, sınavda sadece gözetmenler tarafından 

kendisine verilen sınav kağıdını kullanmalıdır; cevap yazmak için fazladan bir kağıda 

ihtiyaç duyarsanız bunu gözetmenlerden talep ediniz. 

13. Sınav başladıktan 15 (on beş) dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. 

14. Sınava giren öğrenciler sınavın ilk 15 (on beş) dakikası içinde veya kendilerine bu 

süreye ilave başka bir süre verilmişse bu süre sonuna kadar sınav salonunu terk 

edemezler. 

15. Öğrenciler sınav yoklama tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıtlarını teslim 

etmeden yukarıda verilen süreler dolsa dahi sınav salonundan çıkamazlar. Her ne 

sebeple olursa olsun sınav salonunu terk eden öğrenciler, tekrar sınav salonuna alınmaz. 

16. Sınav soruları  ve  cevapları  dersin  sorumlu  öğretim  üyesinin  izni  olmadan  sınav 

salonunun dışına çıkarılamaz, herhangi bir yöntemle kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. 

17. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çekenlere yardım eden, 

kendi yerine başkanını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren, sınav esnasında 

sınav düzenini bozan ve sınav kurallarına uymayan öğrenciler hakkında sınav salon 

görevlisinin tutacağı tutanak doğrultusunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılır ve öğrencilere o sınavdan “0 

(sıfır)” notu verilir. 

18. Yukarıdaki maddelerin aksine hareket eden öğrenciler hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 


