T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Final Sınavlarında Uyulması Gereken Kurallar
A- Sınav Düzeniyle İlgili Kurallar
1. Sınavdan önce kitap ve ders notları kürsüye bırakılmalıdır.
2. Palto-mont-kaban gibi giysilerin sıralarda bulundurulması yasaktır. Sınavdan önce askıya asılmalıdır.
3. Sınav sırasında cep telefonları kapalı tutulmalıdır (Titreşimde bulundurulmamalıdır). Hiçbir surette (ör: saat
amacı ile) cep telefonu kullanılamaz. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı ve saat
fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ayrıca silah vb.
teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük veya sözlük işlevi olan elektronik aygıtlarla sınava girmek
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmek isteyen veya sınava giren öğrencilerin kimlik bilgileri mutlaka Salon
Sınav Tutanağına yazılacak, bu öğrencilerin sınavı iptal edilecektir
4. Sınava girerken her öğrencinin kurşun kalem, silgi, öğrenci kimliğini ve ehliyet veya nüfus cüzdanını
yanında bulundurması, hazır bir biçimde sınıfa girmesi gereklidir.
5. Sınav salon başkanı, gerektiğinde öğrencilerin yerlerini değiştirme yetkisine sahiptir.
6. Sınavın başında öğrenciler “sınava giriş tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav
kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.
7. 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.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basımı hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için Salon
Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
Öğrenci numaranızı yazıp imzanızı atınız.
10. Sınav süresince, salon görevlilerine sınavla ilgili soru sorulmamalıdır. Soruyu anlamak da sınavın bir
parçasıdır, soruyla ilgili olarak ek soru sormayınız.

11. Sınav süreleri soru kitapçıkları üzerinde ve sınav programında belirtilmektedir. İlk sınavlar hariç, sınav
başladıktan sonra ilk 15 dakika ve sınavın son 10 dakikası içinde öğrenciler sınavdan çıkamaz. Sınavın ilk
15 dakikasından sonra geç gelen hiçbir öğrenci sınava alınamaz. İlk sınavlarda, sınav başladıktan sonra ilk
30 dakika ve sınavın son 10 dakikası içinde öğrenciler sınavdan çıkamaz.
12. Sınav süresince, su ve diğer sıvı içecekler içilebilir; ancak katı yiyeceklerin yenmesi yasaktır.
13. Sınav süresi bitmeden sınav salonunu terk eden öğrenciler herhangi bir nedenle (ör: kişisel eşyalarını
almak, vb.) sınav süresi bitmeden salona tekrar giremezler.
14. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınav sırasında öğrencilerin kalem/silgi vb. ile
kullanılmasına izin verilmiş ise belge/hesap makinesi vb. şeylerin alış-verişini yapmaları yasaktır. Dersi
veren öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde, sınavlarda sadece 4 işlem özelliği olan hesap
makineleri kullanılabilir, veri saklayabilen veya daha üst düzeyde işlem yapabilen hesap makinaları
yasaktır.
B- Sınav Düzeninin Bozulmasıyla İlgili Kurallar
1- Sınav salonunda görevli bulunan salon başkanı 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.
C- Kopya İşlemleriyle İlgili 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- Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.
Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirebilir.
3- Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan
gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır.
4- Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek sınav
salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.
D- Sınavlarda kılık kıyafet yönetmeliğine uyulmalıdır.

