
 

TRÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA ESASLARI 

Fakültemiz sınavlarında uyulması gereken "Sınav Uygulama Esasları" aşağıya çıkarılmıştır. Buna 

göre; 

1. Öğrencilerin, tüm sınavlarda öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları ve sınav 

süresince kimliklerini görevlilerin görebileceği şekilde sıra üzerinde hazır bulundurmaları 

gerekmektedir. 

2. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Sınava geç kalan 

öğrenciler ilk 15 dakika içinde sınav salonuna alınır. Bu süreden sonra gelen öğrenciler 

sınava katılamazlar. Tüm sınavlarda ilk 20 dakika sınav salonundan çıkılamaz. 

3. Sınav evraklarında yer alan, öğrenci tarafından doldurulması gerekli (ad-soyad, numara, 

şube, grup, imza vb.) alanların doldurulması ve cevap kâğıdına yazılan cevapların okunaklı 

olması konusundaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Söz konusu durumlarla ilgili 

eksikliklerden kaynaklanan bir mağduriyet durumunda herhangi bir hak iddia edilemez. 

4. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05/02/2014 tarihli “Sınav güvenliği ile ilgili tedbirlerin 

alınması” konulu yazısına istinaden; sınavlara çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. 

haberleşme araçları ve cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat 

vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla kesinlikle girilemez. Sınav görevleri 

gerekli gördükleri durumlarda çağrı cihazı, kulaklık vb. cihazlar için öğrencinin üzerini 

arayabilirler. Sınavlara bu cihazlarla girdikleri tespit edilenler, tutanakla tespit edilerek 

haklarında disiplin işlemleri başlatılacaktır. 

5. Sınav esnasında öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, 

onlarla tartışmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız 

edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri gibi sınav düzenini bozacak davranışlarda 

bulunmaları yasaktır. 

6. Gözetmenler sınavın yürütülmesinde yetkili görevliler olup gerekli gördüklerinde 

öğrencilerin oturma düzenini değiştirebilirler. Gözetmenler, sınav disiplinine uymayan 

öğrencilere yaptırımda bulunabilirler. 

7. Sınav sorularıyla ilgili açıklamaları sadece sınav sorumlusu öğretim elemanı yapacaktır. 

8. Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavları 

geçersiz sayılacaktır. 

9. Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya çekilmesine yardımcı olan ya da kopya çekmeye 

teşebbüs eden öğrenciler; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5' inci 

maddesinin (d) bendi gereği kopyaya teşebbüs etmek "Kınama" cezası, 7'inci maddesinin 

(e) bendi gereği sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek ise "Bir Yarıyıl İçin Okuldan 

Uzaklaştırma" cezası ile tecziye edilirler. Yukarıda belirtilen sınav uygulama esaslarına 

aykırı hareket eden öğrencilerle ilgili olarak sınav görevlileri tarafından düzenlenen 

tutanakla birlikte disiplin işlemleri başlatılır.  

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.     

         Dekanlık 


