MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SINAVLARDA UYGULMASI GEREKEN KURALLAR
Sevgili öğrencilerimiz,
Sınavlar; eğitim hayatının en önemli unsurlarından biridir. Sınavların düzgün, adil ve huzurlu
geçmesi için uymanız gereken kurallar yeniden düzenlenmiş ve ekte sunulmuştur. Bu kuralları
bilmemek, mazeret sayılmayacağı gibi kurallara uymayanlar hakkında ilgili disiplin cezaları
derhal uygulanacaktır.
A. SINAV DÜZENİYLE İLGİLİ KURALLAR
1. Öğrencilerin sınavlara girerken, yanlarında mutlaka “Öğrenci Kimliği”ni bulundurmak
zorundadır. Eğer yoksa mutlaka sınava girerken “Öğrenci Belgesi” ve herhangi bir
resimli kimlik belgesi bulundurulmalıdır. İstendiğinde göstermek zorundadırlar. Aksi
takdirde öğrenci sınava alınmayacaktır.
2. Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi sıranın üzerinde
bulunması yasaktır. Sınav esnasında cep telefonu zilinin çalması halinde, öğrenci
hakkında tutanak tutulacak ve hakkında disiplin soruşturması açılacaktır. Cep
telefonları, saati göstermek ya da hesap makinesi gibi işlemler de bile olsa
kesinlikle sınav esnasında kullanılamaz.
3. Sınavlarda kimlik bilgileri kısmının doldurulmasında mavi veya siyah renkli
tükenmez kalem veya dolma kalem kullanılması gerekmektedir. Bu kalemlerin
alışverişi yasaktır. Ayrıca sınav esnasında, sınav gözetmenleri tarafından, sınav
kağıtlarınıza numaranızın son iki rakamı tükenmez kalemle yazılıp paraf edilmelidir;
gözetmenler tarafından paraf edilmeyen sınav kağıtları değerlendirilmeyecektir.
4. Sınava sizin için ilan edilmiş salonda girmeniz gerekmektedir; gerekçesi ne olursa olsun
öğrencilerin başka salonlarda sınava girmesine izin verilmeyecektir; buna
rağmen yanlış salonda sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
5. Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara ve diğer zeminlere her ne gerekçe ile
olursa olsun, yazı yazan ve başka şekilde zarar verenler hakkında, kamu taşınmaz
varlıklarına zarar vermek suçundan hareketle, disiplin soruşturması açılacaktır.
6. Öğretim üyesinin/elemanı sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin
verdiği durumlarda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir ve
paylaşılamaz.
7. Normal olarak sınav başlamadan en az on dakika önce öğrencilerin sınav salonunda
bulunmaları gerekir. Sınav salonu girişinde listede asılan oturma düzenine uygun olarak
oturulması gerekmektedir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkilidir.
8. Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav
süresince, hiçbir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini
değiştirebilir.
9. Sınavın başında öğrenciler “sınava giriş tutanağı”nı imzalarlar. Bu sınavda bulunanların
imzayı atması gereklidir. Sınav bitiminde cevap kağıdını ve isteniyorsa soru kağıdını da
teslim etmekle yükümlüdür.
10. Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek soru hataları dışında soru
sorulmaz. Soruyu anlamak da sınavın bir parçasıdır, soruyla ilgili olarak ek soru
sorulmaz.
11. Sınavların ilk 30 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır.

12. Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte sınavların ilk 30
dakikası içinde gelenler, sınava alınabilir. Sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir
öğrenci çıkmışsa, 30 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci alınmaz. Sınav
süresi 40 dakika veya altında olan sınavlarda sınav sonuna kadar sınav salonunu terk
etmeleri yasaktır.
13. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O
nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce
vermiş olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve
sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir.
14. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu
sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla gözetmenlerin takdirindedir.
15. Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi sıranın üzerinde
bulunması yasaktır.
16. Sınav süresince, su içilebilir. Fakat diğer öğrencileri rahatsız edecek şekilde bir şeyler
yiyip içmeleri yasaktır.
17. Öğrencilerin, sınav esnasında her ne sebeple olursa olsun birbirleriyle konuşmaları,
kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru
sormaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.
Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak
değerlendirir.
18. Öğrencilerin, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya
çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkaları tarafından görülmeyecek bir
şekilde tutmaları gerekmektedir. Kopya çeken kadar kopya verende idari soruşturmaya
tabii tutulacaktır.
19. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve
işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan,
sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri hakkında
tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarabilirler.
20. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde
bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin M bendi “sınavlarda kopya yapmak veya
yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir
veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır.
21. Sınav salonunda bulunan gözetmenler, kopya konusunda şüpheye düşmeleri
durumunda, kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler
hakkında isimlerini belirterek tutanak tuttuktan sonra bu tutanağı imzalayıp, Dekanlığa
ve dersin Öğretim üyesine iletirler.
22. Sınavını bitiren öğrenciler, sınıfı gürültü yapmadan sessizce terk etmek zorundadır.
Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklemeleri ve gürültü yapmaları
kesinlikle yasaktır. Görevli gözetmenler, koridorda bekleyen ve sınav düzenini bozan
öğrenciler hakkında da tutanak tutabilir. Bu öğrenciler hakkında da disiplin
soruşturması açılır.

B. SINAV DÜZENİNİN BOZULMASIYLA İLGİLİ KURALLAR
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların
sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir.
Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini
bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden,
sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili
düzenlemelerini reddeden öğrencileri de tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarabilirler
ve bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.
Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol
açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler.
Hangi yol seçilirse seçilsin, sınav kurallarına uymayan kişi/kişilerin hakkında sınav
görevlilerince sınav tutanağına oluşturulur. Bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

C. KOPYA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KURALLAR
1. Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde
bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin
9’uncu maddesinin M bendi “sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara
teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma”
cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya çeken veya girişimde bulunanlar yanında kopya
çekilmesine yardım edenlere de, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanakları ve
görevlendirilen soruşturmacının raporlarına dayanılarak FF notu veya sıfır (eski yönetmeliğe
tabi olanlar) verilir.
2. Sınav salonunda bulunan gözetmenler, kopya konusunda şüpheye düşmeleri durumunda,
kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler hakkında isimlerini
belirterek tutanak tuttuktan sonra bu tutanağı imzalayıp, Dekanlığa ve dersin Öğretim
üyesine iletirler.
3. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme
istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim
olarak değerlendirir.
4. Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav
salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate
alınmadığında kopya işlemi yapılır.
5. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çekenleri öğrencileri tutanak
düzenleyerek sınav salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır
6. Kopya çekildiği, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında anlaşılmış ise, ilgili Öğretim
üyesi bir tutanak tutarak dekanlığa bildirimde bulunur. Bu durumda Öğretim üyesinin
tutanağı ve görevlendirilen soruşturmacının raporlarına dayanılarak kopya çeken
öğrencilere FF notu veya sıfır verilir ve disiplin soruşturması açılır.

