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Yasal Dayanak; “Öğrenciler İçin Sınav Uygulama Kuralları” Atatürk Üniversitesi Ön
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde yer alan
Sınavlara İlişkin Genel Esaslar’a göre hazırlanmıştır.
1. Öğrenciler Dekanlık tarafından belirlenen salonlarda sınava girmek zorundadır.
2. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az 15 dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda
hazır bulunmaları gerekir.
3. Sınavda oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar.
Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep
göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. Öğrenciler sınav salonundaki
gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
4. Öğrenciler sınavlara Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi olduğunu gösterir
öğrenci kimlik kartı ile girerler.
5. Sınav soru ve cevap kâğıdına isim, soy isim ve öğrenci numarası gibi alanları tam ve
eksiksiz doldurma sorumluluğu öğrenciye aittir.
6. Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası
bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdürler. Sınav kâğıdına ismini yazmayan
ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanılmalıdır. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez,
mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
8. Sınava giren öğrencilerin, yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve sınav başladıktan sonraki
ilk 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmeleri kesinlikle yasaktır.
9. Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten
dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir.
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10. Öğrenci soru kağıdını aldığında sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup
olmadığını kontrol etmelidir. Hata/eksiklik olması durumunda değiştirilmesi için derhâl
görevlilere başvurulmalıdır.
11. Öğrencilerin cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek
nesneler ile sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Yanında belirtilen bu cihazlarla sınava gelen
öğrenciler sınav gözetmenine sınavdan önce bunları teslim etmekle yükümlüdür.
12. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
13. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav
kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer
öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.
14. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve
etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınav başlamadan
önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan
önce gözetmeni bilgilendirmelidir
15. Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği
veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci hakkında Bireysel Sınav İptal
Tutanağı tutulur ve o dersten başarısız sayılır.
16. Sınavı bitiren öğrenci sınav evraklarını sıra üzerinde bırakmamalı, gözetmen eşliğinde
gözetmen masasına bırakarak salonu terk etmelidir.
17. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar
bir daha sınav salonuna giremezler.
18. 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

Hazırlayan
Dr. Öğr. Üyesi Seda
KARAMAN
Ölçme Değerlendirme
Komisyonu Başkanı

Kontrol Eden
Prof. Dr. Nadiye ÖZER
Akademik Birim Kalite
Komisyonu Başkanı
Sayfa 2 / 3

Onaylayan
Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI
Dekan

T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Doküman No
Hemşirelik Fakültesi
Öğrenciler İçin Sınav Uygulama
İlk Yayın Tarihi
Kuralları
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa

HF.ÖDK.007.01
08.03.2021
0
00
3/3

ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere
idareye bildirir.
19. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek
ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini
gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur.
20. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği “sınavlarda kopya yapmak veya
yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir
veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya yapan,
yaptıran veya teşebbüs eden girdiği sınavdan başarısız sayılır, bu sınavdan sonra girdiği
cezalı olduğu dönemdeki diğer tüm sınavları da iptal edilir. Aynı yönetmeliğe göre, “kendi
yerine başkasını sınava sokmak” suçu ise “Yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezasını” gerektirmektedir ve yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma açılır.
21. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, her ne sebeple olursa olsun birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmaları yasaktır. Gözetmenler, bu tür hareketleri
kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirip, işlem yaparlar.
22. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonuna girmeleri ve sınava
devam eden öğrenciler ile konuşmaları yasaktır.
23. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri sınavını biterse bile, diğer adayın sınavı
bitinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılamaz ve sınav en
az iki öğrenci ile bitirilir.
24. Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi ve sakız çiğnenmesi yasaktır.
25. Öğrenciler, sınav notlarını https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden şifreleriyle öğrenebilirler.
26. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal işlem yapılır.
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