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FETHİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

Meslek Yüksekokulumuzda yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda 

yürütülebilmesi için tüm öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir.  

 

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  

 

1- Sınavlar, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, bölüm başkanlıklarınca 

hazırlanan sınav programlarında gösterilen yer ve saatte yapılır. 

2- Sınav salonunda bütün öğrenciler birbirlerinin sınav kâğıdını görmeyecek biçimde 

(arka arkaya aynı hizada) oturmalıdır.  

3- Sınav başlamadan önce bütün öğrenciler (sınavı yapılan dersle ilgili olsun veya 

olmasın) kitap, defter veya notlarını duvar kenarlarına veya oturulan sıradan uzak bir 

yere kapalı biçimde bırakmalıdır.  

4- Sınav kâğıtları dağıtılmaya başlandığından itibaren sınav başlamış sayılır. Bu sırada 

öğrenciler sınavla ilgili olsun veya olmasın hiçbir şekilde kendi aralarında 

konuşmamalıdır. Öğrenciler arasında kesinlikle silgi, kalem vs. alış-verişi 

yapılmamalıdır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşayan öğrenciler, sınavın 

huzurunu bozmayacak bir şekilde sınav gözetmeninden yardım talebinde 

bulunabilirler.  

5- Bütün öğrenciler sınava girerken öğrenci kimliklerini yanında bulundurmak 

zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda, öğrenci işleri 

bürosundan öğrenci belgesi alınmalıdır. Öğrenci kimlikleri, gözetmenlerin uyarısına 

gerek kalmaksızın sınav boyunca sıranın üzerinde bulunmalıdır.  

6- Sınav gözetmenleri sınav salonundaki işlemlerden sorumlu ve yetkili kişilerdir. 

Dolayısıyla, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün öğrencilerin, sınav 

gözetmenlerinin uyarı ve talimatlarına uymaları gerekmektedir.  

7- Öğrenciler sınav saatinden önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdırlar. 

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika hiçbir öğrenci, sınavını tamamlamış olsa da 

sınav salonunu terk etmemelidir. 

8- Sınava geç gelen öğrenciye ek bir süre verilmez.  



9- Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava girmek isteyen öğrenciler salona alınmaz. 

10- Cevap kâğıdını teslim eden öğrenci beklemeden ve sessizce sınav salonunu terk 

etmelidir. Öğrencilerin salon, koridor gibi yerlerde beklemesine izin verilmez.  

11- Sınavlarda CEP TELEFONLARI TAM OLARAK KAPATILACAKTIR. Sessizde, 

titreşimde veya uçak modunda olmasına izin verilmeyecektir. Öğrenciler sınav 

salonuna ses ve görüntü kaydedici cihaz getirmeleri yasaktır.  

12- Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan, sınavda kopya çeken, kopya çekmeye 

teşebbüs eden, kopya veren, başkalarına yardım eden, başkasının yerine sınava giren, 

yerine başkasını sınava sokan öğrenciler salondan çıkartılır ve sınavı geçersiz sayılır. 

Ayrıca, test sınavlarında ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları 

geçersiz sayılır. Bu eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması 

açılır.  

 

Tüm öğrencilerimize sınav kurallarına uyduğu için teşekkür eder, başarılar dileriz. 

 


