
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KURALLARI  

• Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin 

sınav saatinden 15 dakika önce sınavın yapılacağı derslikte olması gerekmektedir. 

• Öğrencinin sınav sırasında oturacağı yerin belirlenmesi ve değiştirilme yetkisi dersin sorumlusu 

ve gözetmene aittir. 

• Sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır.  

• Öğrenciler kitap, defter, ders notu vb. malzemelerini ancak kapalı bir çanta içerisinde, sınavda 

ulaşamayacakları şekilde sınavın yapılacağı dersliğe getirebilir.  

• Öğrencilerin çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, 

saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan 

cihazlarla ile sınava girmeleri yasaktır.  

• Öğrenciler sınava öğrenci kimliği ile gelmek zorundadır. Öğrenciler kimlik kartlarını sınav 

süresince masanın üzerinde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. 

• Optik form kullanılacak sınavlarda, optik cevap formunda öğrencilerin doldurması gereken alanlar 

bulunmaktadır. Bu alanların tam ve doğru doldurulmasından öğrenci sorumludur. Optik cevap 

formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem 

kullanılacaktır. Optik form kâğıtlarındaki gerekli yerler öğrenciler tarafından doldurulduktan 

sonra sınav kâğıtları dağıtılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların optik cevap formuna 

işaretlenmiş olması gereklidir. 

• Sınav puanının belirlenmesinde optik forma yapılan işaretlemeler dikkate alınır. 

• Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları; birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp 

vermeleri; başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak 

davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 

• Sınav sırasında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalamak zorundadır. 

• Oturulan sıraların üzerinde karalama veya not olmasından öğrenci sorumludur. Bu nedenle sınava 

başlamadan önce sırayı kontrol ederek, böyle bir durum varsa gözetmeni sınav başlamadan önce 

bilgilendirmek öğrencinin sorumluluğundadır. Aksi halde, duvarda ve/veya sırada herhangi bir 

yazı tespit edildiğinde, yazının fotoğrafı çekilerek durum rapor edilecek ve “kopya çekme 

girişimi” kapsamında değerlendirilecektir. 

• Öğrencilerin sınavların ilk 15 dakikasında son 5 dakikasında dışarı çıkmaları yasaktır. On beş 

dakikadan sonra geç gelen öğrenciler, sınavdan öğrencilerin çıkmamış olması kaydıyla ve dersin 

sorumlu öğretim elemanının onayıyla sınava alınabilirler.  

• Sınavı biten öğrenciler gürültü yapmadan sınav salonunun bulunduğu katı terk etmelidir.   

• Sınav salon kapıları, sınav süresince açık tutulacaktır. 

 



HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS SORUMLULARI VE 

GÖZETMENLER İÇİN SINAV KURALLARI  

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, sınavın başlamasından en az 10 dakika önce sınav salonunda 

hazır bulunmalıdır. 

• Sınav sorularını sınavdan en geç 1 gün öncesinde çoğaltma işlemi Ders Sorumlusuna aittir.  

• Gözetmenler, öğrencilerin kimliğini kontrol etmeli; öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi ile 

birlikte kimliğini ispat edecek bir belgesi olmayan öğrencileri bir tutanakla tespit ederek, tutanağı 

ders sorumlusuna teslim etmelidir. 

• Sınav salon kapıları, sınav süresince açık tutulmalıdır.  

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, öğrencinin optik kâğıt ile sınav kâğıdına öğrencilerin adını-

soyadını, numarasını yazıp yazmadığını, sınavlarda birden fazla grup varsa, öğrencinin optik 

okuyucuya grubunu belirtip belirmediği, sınav kâğıdının grubu ile aynı olup olmadığını, optik 

okuyucuda yer alan “sınav kurallarını okudum” alanının öğrenci tarafından işaretlenip, 

işaretlenmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. 

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, sınav süresince cep telefonunu sessiz konumda tutmalı, sınav 

salonunda sınavla ilgili zorunlu haller dışında telefon konuşması yapmamalıdır. 

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, sınav süresince gazete, dergi, kitap gibi materyalleri okuyamaz, 

öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak şekilde birbirleriyle konuşamaz, gürültü yapamazlar. 

• Ders sorumlusu, sınav süresince sınavın yapıldığı amfileri dolaşmalıdır. 

• Gözetmenler, sınav sonunda aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak ders sorumlusuna bizzat teslim 

etmekle yükümlüdür.  

1. Ders sorumlusu ve gözetmenler tarafından imzalanmış yoklama çizelgesi ve sınav tutanağı  

2. Sınav soru kâğıtları  

3. Sınav cevap kâğıtları 

4. Boş soru ve cevap kâğıtları  

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, sınav kurallarına aykırı bir durumda, bir tutanakla idareye 

bildirmelidir. 

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, sınava katılmasında bir mazeretinin olması durumunda sınavdan 

önce, yerine ders sorumlusu ya da gözetmenlik yapacak öğretim elemanının onayını belirtecek 

şekilde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. 

• Ders Sorumlusu ve Gözetmenler, öğrencilerin sınavların ilk 15 dakikasında son 5 dakikasında 

dışarı çıkmalarına izin vermemelidir. Gözetmenler, on beş dakikadan sonra geç gelen öğrencileri, 

sınavdan öğrencilerin çıkmamış olması kaydıyla ve ders sorumlusunun onayıyla sınava almalıdır.  

• Sınavların okutulması, notların sisteme girilmesi ve evrakların tesliminde sorumluk Dersin 

Sorumlusuna aittir.   


