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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

 

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Her türlü sınav evrakı, dersin öğretim elemanı tarafından önceden temin edilecek ve hazır 

hale getirilecektir. 

2. Sınav başlamadan en az on dakika önce öğrencilerin sınav salonunda bulunmaları gerekir. 

Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkilidir. 

3. Sınavdan sorumlu öğretim elemanları sınav saatinden en az beş dakika önce sınav salonunda 

hazır bulunacak, sınav salonunun ve öğrenci sıralarının sınava hazır hale getirilmesini ve 

sıraların altlarında hiçbir şeyin bulunmadığını kontrol edeceklerdir.  

4. Sınıfa alınan öğrenciler, sınav düzenine uygun bir şekilde oturtulacak ve yanlarında hiçbir 

evrak bulundurmamaları gerektiği konusunda uyarılacaklardır.  

5. Öğrencilerin cep telefonlarını kapatmaları istenecektir. Sınav süresince cep telefonlarının 

açık tutulması, kapalı olsa dahi sıranın üzerinde bulunması yasaktır. 

6. Öğrencilerin sınav kâğıtlarına kimlik bilgileri (adı ve soyadı, imza, numarası ve bölümü) 

yazmaları hatırlatılacaktır. 

7. Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılacaktır. 

Bu nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş 

olmaları gerekmektedir. Soruları gördükten sonra, sınav yoklamasını imzalamadan ve sınav 

kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün olmayacaktır. 

8. Sınavlarda kullanılabilecek optik cevap kağıdını doldurmak için kurşun kalem kullanılması 

gerekmektedir. 

9. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde hiçbir öğrencinin çıkmasına izin verilemeyecek, 

bu süre içinde gelen öğrenciler sınava alınacak fakat ek süre verilmeyecektir. İlk 15 dakikalık 

süre sonunda gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.  
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10. Sınavın son beş dakikası içerisinde sınıfın büyük çoğunluğu kâğıdını henüz teslim 

etmemişse, öğrencilerin kâğıtlarını teslim etmeden yerlerine oturmaları söylenecek, sınav 

bitiminde sınav kâğıtları gözetmenler tarafından toplanacaktır.  

11. Kâğıdını teslim edip salondan çıkan öğrencilerin, sınav bitimine kadar herhangi bir 

nedenle tekrar sınav salonuna girmelerine izin verilmeyecektir. 

12. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu 

sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla gözetmenlerin takdirindedir. 

13. Sınav süresinin kaç dakika olduğu yetkisi dersin öğretim elemanına aittir. Sınav 

başlamadan önce öğrencilere süre bildirilecektir ya da sınav evrakına önceden yazılacaktır.  

14. Sınav yapılan dersin öğretim elemanı, sınav süresince başka salonlarda da sınavı varsa 

salonları dolaşacak öğrencilerin sorularına cevap verecektir.  

15. Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav 

süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir. 

16. 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 

ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri de tutanak düzenleyerek sınav salonundan 

çıkarabilirler ve bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem başlatılacaktır. 
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