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SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  
(RULES FOR THE EXAMS) 

 
1. Her öğrenci ilan edilen sınav salonunda ve saatinde sınava girmek zorundaır. Tarih, 

saat ve yer değişiklik duyurularını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 

(Each student is required to take the exam in the announced exam hall and time. It is the 

student's responsibility to keep track of the date, time and location announcements) 

2. Öğrenciler sınav başlama saatinden en az 5 dk önce sınav salonunda yerlerini 

almalıdır. Dersin sorumlusu öğretim elemanı ve gözetmenler oturma düzeninde 

değişiklik yapmaya yetkilidir. 

(Students should take their seats in the exam hall at least 5 minutes before the start of the 

exam. The instructor and proctor(s) responsible for the course are authorized to make 

changes in the seating arrangement). 

3. Sınavın ilk 15 dakikası ve son 5 dakikası içinde öğrenciler sınav salonundan 

ayrılamaz. Sınava geç gelen öğrenciye ek süre verilmez. 

(Students cannot leave the exam hall in the first 15 minutes and the last 5 minutes of the 

exam. Students who arrive late for the exam are not recognized extra time). 

4. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra soru sormak yasaktır. Sorular sadece dersin sorumlu 

öğretim elemanına sorulabilir 

(It is ceretainly forbidden to ask questions after the first 15 minutes of the exam. Questions 

can only be asked to the responsible instructor of the course) 

5. Dersin sorumlu öğretim elemanı sınav salonundan uzun süreli ayrılmamalıdır  

(The instructor responsible of the course should not leave the exam hall for a long time) 

6. Öğrenciler sınava mutlaka kimlik belgesi getirmeli ve sınav süresince sıra üzerinde 

bulundurmalıdır. 

(Students must bring an identity document to the exam and keep it on the desk throughout the 

exam) 

 

7. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı durumda durumda bulunmalıdır ve 

öğrencinin erişim mesafesinde olmamalıdır. Açık durumda bulunan cep telefonları 

kopya sebebi olarak değerlendirilecektir. Sınav görevlileri cep telefonlatrını sınav 

süresince alıkoyma hakkına sahiptirler. 

(During the exam, mobile phones must be kept switched off  and outside the reach of the 

student. Mobile phones that are found switched on during the exam will be counted as the 

reason for the cheating. The examiners have the right to detain the mobile phones during the 

exam) 

 

 

 



8. Aksi belirtilmediği sürece sınavlarda bilgisayar, tablet veya benzeri bir elektronik 

cihazın kullanımı yasaktır. 

(Use of a computer, tablet or similar electronic device is prohibited in exams unless 

otherwise stated). 

 

9. Sınavda kullanılacak araç ve gereçler öğrencilere önceden duyurulur ve bunları 

getirmekle öğrenci sorumludur. Sınav esnasında her türlü paylaşım kesinlikle yasaktır. 

(The tools and materials to be used in the examination are announced to the students in 

advance and the student is responsible for bringing them. Any sharing of the materials during 

the exam is strictly prohibited) 

10. Sırada, öğrencinin görebileceği ve/veya erişebileceği mesafede sınavla ilgili herhangi 

bir yazı veya kopya bulunmamalıdır. Olması durumunda öğrencinin sorumluluğu 

olarak kabul edilecektir. 

(There should not be any script or copies of the course notes within the distance that the 

student can see and / or reach. If so, it will be considered as the responsibility of the student). 

 

11. Öğrenciler, sınav bitiminde cevap kağıtlarını sessiz bir şekilde gözetmen(ler)e teslim 

ederek sınav salonundan ayrılmalı ve sınav salonu önünde beklememelidirler. 

 

(At the end of the exam, the students should leave the exam room by handing their papers in 

silence to the procto(s)and should not wait in front of the exam hall). 

12. Dersin sorumlusu öğretim elemanı sınav girişinde ve sınav esnasında yukarıda 

listelenen sınav kurallarına uymayan ve düzenini bozucu davranışlar gösteren 

öğrencileri sınava almama/sınavdan çıkarma/disiplin işlemi yapma talebinde bulunma 

hakkına sahiptirler. 

(For the students who do not comply with the rules of the exam listed above and who display 

disruptive behavior during the exam, the instructor responsible for the course has the right to 

demand to deny/dismiss the students or to take disciplinary action about them). 

 

 


