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Hukuk Fakültesi
Öğrenci Sınav Talimatnamesi
Sınav Zaman Düzeni
Madde 1
1) Öğrenciler her türden sınavlarının gerçekleştirileceği tarih, saat ve salonları fakültenin resmî
internet sayfasında yayınlanan sınav programlarından öğrenmelidirler. Öğrenciler sınav
programlarında yapılabilecek güncellemeleri aynı surette takip etmelidirler.
2) Öğrenciler girecekleri sınavın yapılacağı salonların girişlerine asılmış olan öğrenci sınıf
listelerini incelemek suretiyle yerleştirildikleri sınav salonunu öğrenmeli ve sınavın başlangıç
saatinden en az on beş (15) dakika önce ilgili sınav salonunda hâzır bulunmalıdırlar.
3) Öğrenciler sınav gözetmenlerinin oturma düzenine ilişkin tüm talimatlarına uymak
zorundadırlar.
4) Sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakikanın geçmesinden sonra öğrenciler sınava
alınmazlar.
5) Sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakikanın geçmesinden önce öğrenciler sınav
salonunu terk edemezler.
6) Sınav süresinin takibinde gözetmenlerin saati esas alınır.
Kimlik Denetimi
Madde 2
1) Öğrenciler sınavlara kendilerine üniversite tarafından verilen öğrenci kimlik kartlarıyla
girmek ve sınav gözetmeninin talebi üzerine öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmekle
yükümlüdürler.
2) Öğrenci kimlik kartı bulunmayan öğrenciler sınava ancak öğrenci işleri müdürlüğünden
alınmış geçerli bir öğrenci belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini
ibraz ederek girebilirler.
3) Yukarıdaki vasıtalarla kimliğini ispatlayamayan öğrenciler sınava alınmazlar.
4) Öğrenciler sınav yoklama tutanağına sınav başlamadan giriş imzalarını, sınav salonunu terk
ederken ise çıkış imzalarını atmakla yükümlüdürler.
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Sınav Güvenliği
Madde 3
1) Öğrenciler sınav esnasında herhangi bir dersle ilgili her türlü materyali sıralarının altında
bulundurmamakla ve bunları sınavın başlamasından önce çantalarının içine ya da sınav
gözetmeninin belirleyeceği bir yere yerleştirmekle yükümlüdürler.
2) Öğrenciler sınav esnasında sıralarının üzerinde sınav için gereken araçlar dışında herhangi
bir eşya bulundurmamakla ve bunları sınavın başlamasından önce çantalarının içine ya da sınav
gözetmeninin belirleyeceği bir yere yerleştirmekle yükümlüdürler.
3) Öğrenciler sınavın başlamasından önce cep telefonlarını kapalı duruma getirerek çantalarının
içine ya da sınav gözetmeninin belirleyeceği bir yere yerleştirmekle yükümlüdürler. Bu itibarla
öğrenciler sınav esnasında cep telefonlarını, saate bakmak için dahi olsa, hiçbir surette
kullanamazlar.
4) Öğrenciler sınav esnasında kablosuz iletişim cihazları veya kulaklık takamazlar.
Sınav Düzeni
Madde 4
1) Öğrenciler ders sorumlusunun sınav soru kâğıdında yer alan sınav talimatnamesini sınavın
başlamasıyla birlikte okumalı ve buna riayet etmelidirler.
2) Öğrenciler sınavda ancak ders sorumlusunun sarahaten izin verdiği yardımcı araçları
kullanabilirler.
3) Sınav esnasında öğrenciler birbirileriyle konuşamazlar ve herhangi bir surette araç alış
verişinde bulunamazlar.
4) Öğrenciler sınav gözetmenlerine sınavın esasıyla ilgili sorular soramazlar.
İhtiyaçlar
Madde 5
1) Öğrenciler sınav esnasında su haricinde herhangi bir içecek içemezler.
2) Öğrenciler sınav esnasında yiyecek tüketmezler.
3) Öğrenciler sınav esnasında kitap, gazete veya dergi okuyamazlar.
4) Sınav esnasında tuvalete gitme ihtiyacı doğan öğrenciler bir sınav gözetmeninin eşliğinde
tuvalete gidebilirler.
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Sınav Disiplini
Madde 6
1) Sınav gözetmenleri gerekli gördükleri takdirde sınav esnasında öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilirler.
2) Öğrenciler sınav esnasında dikkat dağıtıcı, laubali ve münasebetsiz hareketlerden
kaçınmalıdırlar.
3) İkaz edilmelerine rağmen sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmayı sürdüren
öğrencilerden sınav salonunu terk etmeleri istenebilir. Bu isteğe uymayan öğrenciler sınav
salonundan güvenlik görevlileri marifetiyle çıkarılabilirler.
4) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, kopya çekmek veya çektirmek, tehditle kopya çekmek,
kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını
sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek filleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği uyarınca kınama cezasından iki yarıyıl uzaklaştırma cezasına varan ağır
yaptırımların uygulanmasını gerektiren disiplin suçları teşkil etmektedirler. Bu filleri işleyen
öğrencilerin cevap kâğıdına ve kopya araçlarına gözetmenler tarafından el konulur. Durum
ayrıca gözetmenler tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir tutanakla tespit edilir.
Cevap ve Soru Kâğıtlarının İadesi
Madde 7
1) Öğrenciler sınavlarının bitiminde, herhangi bir cevap yazmamış olsalar dahi, cevap
kâğıtlarını sınav gözetmenlerine behemehâl iade etmelidirler.
2) Öğrenciler sınavlarının bitiminde soru kâğıtlarını sınav gözetmenlerine iade etmekle
yükümlüdürler; meğer ki ders sorumlusunun bunun aksine imkân tanıyan bir talimatı bulunsun.
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