
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sınav Uygulama Esasları 

1. Öğrencilerin, sınavlarda yanlarında öğrenci kimlik kartını (yoksa öğrenci belgesi ve fotoğraflı 

onaylı kimlik belgesi) bulundurmaları zorunludur. Aksi takdirde sınava giremeyeceklerdir. 

2. Öğrenciler, sınav boyunca görevli gözetmenlerin kimlik kontrolü yapabilmesi için kimlik 

kartlarını sıralarının üzerinde görünür biçimde bulundurmakla yükümlüdür. 

3. Öğrenciler, sınavın daha önce ilan edilmiş olan başlama saatinden itibaren ilk 30 dakika 

içinde sınav salonunu terk edemez. Sınav salonunu terk eden bir öğrenci tekrar sınava 

alınamaz.  ilk 30 dakika dolmadan gözetmenlerin uyarılarına rağmen zorla sınav salonunu 

terk eden öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.  

4. Sınavın başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınır. 

Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları 

ve sınav hakkında konuşmaları yasaktır. 

5. Cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat, akıllı kalem vb. gibi iletişim kurma, görüntü alma, 

kopyalama ve kayıt alma amaçlı kullanılabilecek her türlü elektronik cihaz sınav boyunca 

kesinlikle kapalı tutulmalı ve kolayca erişilemeyecek şekilde kaldırılmalıdır. Bu tür cihazlar 

sınav süresince ve sınav salonunda hiçbir şart altında kullanılmamalıdır. Sınav boyunca bu tip 

araçların herhangi bir sebeple kullanılması veya kullanılmaya teşebbüs edilmesi ya da 

görünür bir yerde bulundurulması durumunda ilgili öğrenci hakkında disiplin işlemleri 

başlatılır. 

6. Sınav başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont veya diğer kişisel eşyalar askıya, 

kürsüye veya sınavda görevli gözetmen tarafından uygun görülecek bir noktaya bırakılmalıdır. 

Kendisine ait olmasa bile her öğrenci sınav salonunda oturmuş olduğu sıra ve çevresindeki 

her türlü bilgi, belge veya yazıdan sorumludur. Öğrenci, bu tip kopya şüphesi uyandırabilecek 

bilgi, belge ve yazıların yok edilmesini sağlamalı; sağlayamıyorsa sınavda görevli gözetmeni 

bilgilendirerek durumdan haberdar etmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili gözetmen mümkünse 

söz konusu öğrencinin yerini değiştirmelidir.  

7. Sınav evrakında bulunan ve öğrenci tarafından doldurulması gereken ad-soyad, öğrenci 

numarası, sınav grubu ve benzeri alanların doldurulması hususundaki tüm sorumluluk bizzat 

öğrenciye aittir. 

8. Sınav sorumlusu tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça, sınav evrakının (özellikle 

sınav soruları ile sorulara verilen cevapların) asılları veya yazılı ya da dijital nüshalarının 

sınav salonundan çıkarılması yasaktır. 

9. Sınav evrakının dağıtılmaya başlandığı andan itibaren öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, 

kopyaya teşebbüs etmeleri veya kopya çekilmesine yardımcı olmaları, aralarında kalem, silgi, 

hesap makinesi ve benzeri araçların değiş tokuşunu yapmaları veya sınav düzenini bozacak 

herhangi bir davranışta bulunmaları yasaktır. 

 

Sınav salonu içinde veya dışında bulunan herhangi bir öğrencinin yukarıdaki kurallara aykırı 

hareket ettiği tespit edilirse, tutum ve davranışları tutanak altına alınır. Söz konusu tutum ve 

davranışlar sebebiyle ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin işlemleri başlatılır. 

 


