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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ SINAV YÖNERGESİ 

Bu Yönerge; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesine uygun olarak fakültede yapılacak sınavlarla ilgili 

hususlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönergenin 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren uygulanması; 31.03.2022 tarihinde 

toplanan Fakülte Kurulunda görüşülerek, oy birliği ile kabul edilmiştir.  

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

1. Her öğretim üyesi, Fakülte yönetimince uygun bulunacak mazeretleri dışında kendi sınav 

günü ve saatinde Fakültede bulunmalıdır. Geçerli bir mazereti nedeni ile sınavına nezaret 

edemeyecek öğretim üyesi, durumu (acil durumlar dışında) ve yerine vekalet edecek öğretim 

üyesini Bölüm Başkanlığına önceden bildirmek zorundadır. 

2. Sorulan soruların puan dağılımı, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan 

yararlanılıp yararlanılamayacağı gibi hususların açıkça belirtildiği sınav soru kağıtları, 

öğrenciye basılı halde dağıtılmalı, sorular kesinlikle sınav sırasında okunarak öğrencilere 

yazdırılmamalıdır.  

3. Sınav süresi en çok 60 dakika ile sınırlı tutulmalıdır. 

4.·Dersin öğretim üyesi sınav saatinden en geç 15 (on beş) dakika önce Sınav Hazırlama ve 

Uygulama Birimi’nde sınavı başlatmak üzere hazır bulunmalı ve sınav evraklarını 

görevlilere imza karşılığında teslim etmelidir. 

5. Sınav bitiminde sınav evrakı görevli gözetmenlerden sınav tutanağı imzalanmış ve kağıtlar 

sayılmış olarak teslim alınmalıdır. 

6. Normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin sınavları birleştirilmiştir. Öğrencilerin 

girmeleri gereken gün derslik ve saat dışında sınava alınmamalıdır. Aksi halde yapılan sınav 

geçersiz sayılacaktır. 

 

GÖZETMENLER 

1. Gözetmenler sınav saatinden 15 (on beş) dakika önce Sınav Hazırlama ve Uygulama 

Birimi’nde hazır bulunmalıdır. 

2. Sınav soruları dersin öğretim üyesinden Sınav Hazırlama ve Uygulama Birimi’nde teslim 

alınıp, sınav bitiminde sayılarak ve sınav tutanağı imzalanmış olarak teslim edilmelidir. 

3. Sınavın başında kimlik kontrolü yapılarak sınav yoklama tutanağı öğrencilere 

imzalatılmalıdır. 

4. Sınav salonunda sınavın yönetmeliklere uygun yürütülmesinden gözetmenler sorumludurlar. 

Sınavlarda her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, 

kopya çekenlere yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkartılmalı ve durum bir 

tutanakla ve belgeleri ile birlikte Dekanlığımıza iletilmelidir. 

5. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre sınavlarda “kopyaya 

teşebbüs etmek” ile “kopya çekmek veya çektirmek” filleri ve bunlar için tanımlanan cezalar 
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kesin biçimde ayrılmıştır. Bu açıdan gözetmenlerimizin sınavlarda karşılaştıkları konuyla 

ilgili durumu, tutanaklarına açık ve belgeli bir biçimde yansıtmaları büyük önem 

taşımaktadır. 

6. Öğrenciler sınav başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içinde sınava alınabilirler. Bu 

yüzden sınavı tamamlamış olsalar dahi, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası içinde öğrenciler 

sınav salonunu terk etmemelidir. 

7. Normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin sınavları birleştirilmiştir. Öğrencilerin 

girmeleri gereken gün derslik ve saat dışında sınava alınmamalıdır. Aksi halde yapılan sınav 

geçersiz sayılacaktır. 

8. Gözetmenler sınav sırasında öğrencilerle yakından alçak sesle konuşmamalı, sorusu olan 

öğrencilere kürsüden bütün salonun duyacağı biçimde cevap vermelidir. 

9. Sınav sırasında öğrencilerin sınav sorularına yönelik isteklerinin (hatalı soru, sorunun 

anlaşılamaması vb.) gözetmenler tarafından cevaplandırılması bazı durumlarda olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple öğrencilerin sınav sorularıyla ilgili talepleri, dersin 

öğretim üyesine yönlendirilmelidir. 

 

ÖĞRENCİLER 

Fakültemizde yapılan sınavların kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için 

öğrencilerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir: 

Kimlik 

1. Öğrenciler sınav süresince öğrenci kimliklerini, gözetmenin uyarısına gerek kalmaksızın, 

sıranın üzerinde bulundurmak zorundadır. Kimliğin kaybolması, unutulması vb. durumlarda 

sınava öğrenci belgesi ile girilmelidir. 

Cep Telefonu 

2. Cep telefonunun sınavda açık durumda olması ve herhangi bir amaçla kullanılması (saate 

bakmak vb.) kesinlikle yasaktır.  

Maske 

3. Sınav süresi boyunca maske takmak zorunludur. Öğrenciler maskesiz sınava alınmayacaktır. 

Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. 

Sınav Düzeni 

4. Öğrenciler sınavın başlama saatinden önce sınavın yapılacağı salonda hazır bulunmalıdır.  

5. Öğrenciler sınavın ilk 15 dakikasında sınav salonundan ayrılamazlar. Sınavın bitiş 

saatinden önce sınav salonunu terk etmek isteyenler, salondan şahsi eşyalarını alarak 

sessizce ayrılmalıdır. 

6. Öğrenciler, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Oturma 

düzeni görevliler tarafından belirlenir; gerektiğinde öğrencilerin oturma yerleri 

değiştirilebilir. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav huzurunu bozacak 

davranışlarda bulunanlar, sınav salonundan çıkarılırlar ve sınavları geçersiz sayılır.  
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7. Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, aynı şekilde görevlilerin de 

öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

8. Öğrenciler, sınav süresince yanında ve sırasında, görevliler tarafından aksi belirtilmediği 

sürece, herhangi bir kitap, defter, not, gazete vb. bulunduramazlar. Öğrenciler yanında 

getirdikleri eşyayı görevlilerin gösterecekleri yere bırakmak zorundadır. 

9. Öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemesi ve alması yasaktır. 

Öğrenciler, sınavdan önce varsa kalem, silgi, uç, kalemtıraş vs. gibi ihtiyaçlarını 

gidermelidir. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sorun yaşayanlar, sınav görevlilerinden 

işaret yoluyla yardım isteyebilir. 

10. Sınav kağıtları kapalı olarak dağıtılır; açmak ve cevaplamaya başlamak için sınav 

görevlisinin “Sınav başlamıştır” işareti beklenmelidir. Sınav evrakı dağıtılmaya başlandığı 

andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları yasaktır.  

11. Öğrenciler cevaplamaya geçmeden önce verilen cevap kağıdında ayrılan yere adını, 

soyadını, okul numarasını yazmalı, yine sınav yoklama kâğıdı imzalanmalıdır. 

12. Herhangi bir sebeple dışarı çıktıktan sonra tekrar sınav salonuna girmek yasaktır. Sınav 

yapılan binanın koridorlarında da beklenilmemelidir. Ancak çeşitli nedenlerle sınavları 

çakışan öğrenciler önceden sınav görevlilerine bildirmek ve toplam sınav süresini aşmamak 

şartıyla gözetmen eşliğinde bir diğer sınava girebilirler.  

13. Sınav bitiminde öğrenciler, cevap kağıtlarını görevlilere şahsen teslim etmelidir. 

14. Sınavlarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden; kopya veren, 

kopya çekilmesine yardım edenlerin; ilgili evrakın incelenmesi sonucunda kopya çektiği 

anlaşılanların, sınavları geçersiz sayılacaktır ve haklarında “Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uyarınca disiplin soruşturması açılması için 

gerekli işlemler yapılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir. 


