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Çankaya Üniversitesi  

Sınav Yönergesi 

 

 

Madde 1.  

(1) Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında mutlaka Çankaya Üniversitesi öğrenci kimlik 

belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Sınav sorumlusunun gerekli gördüğü hallerde kimlik 

kontrolü yapılır.  

 

(2) Sınav sorumlusunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenciler kimlik kontrolleri yapıldıktan 

sonra sınav salonlarına alınırlar. 

       

Madde 2. 

(1) Sınav süresince sınav sorumlusunun izni olmaksızın herhangi bir malzemenin alınıp 

verilmesi kesinlikle yasaktır. 

       

Madde 3. 

 (1) Öğrencilerin yanlarında çağrı cihazı, cep telefonu ve benzer haberleşme araçlarıyla, cep 

bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik 

aygıt, hesap makinesi bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, 

sözlük, pergel, açı ölçer, cetvel gibi araçlarla sınava gelmeleri ilgili dersin sorumlusu 

tarafından dersin gereği olarak istenmedikçe yasaktır. 

 

Madde 4. 

 (1) Kılık kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan öğrenciler sınava alınmaz. 

       

Madde 5. 

(1) Her sınav salonunun kapısında, ilgili sekreterlikçe hazırlanmış olan sınava girecek 

öğrencilerin listesi sınav saatinden önce sınav sorumlusu tarafından ilan edilir. Öğrenciler 

belirtilen yerlerde ve düzende sınava girmek zorundadır. Yerleştirme işlemleri 

tamamlandıktan sonra sınav sorumlusu sınavda uyulacak kuralları belirtir ve sınavı başlatır. 

     

(2) Soru kağıtları dağıtıldıktan sonra öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk 

edemezler. Sınavın başlamasından itibaren 15 dakika veya daha geç gelen öğrenciler sınava 

alınmazlar. 

 

Madde 6. 

(1) Dersin öğretim elemanının sınavda hazır bulunması esastır. Bu hususun takibi, ilgili 

mercilerce yapılır.  

 

(2) Mazereti bulunan öğretim elemanının bu durumu en kısa sürede ilgili mercilere bildirmesi 

gereklidir. 

 

Madde 8. 

(1) Öğrencilerin sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya yapmaları, yaptırmaları veya 

bunlara teşebbüs etmeleri yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen öğrenciler sınav 

sorumlusu tarafından sınav salonundan çıkarılır. 
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Madde 9. 

(1) Her sınavda, sınav sorumlusu bir sınav tutanağı tanzim eder. Somut kopya durumunun 

tespiti halinde, sınav sorumlusu (sorumluları), bu hususu sınav tutanağında zapta alır. 

Tutanak, işlem yapılmak üzere ilgili yetkili mercie iletilir. Soruşturma açılması gereken 

durumlarda, yetkili merci geciktirmeksizin soruşturmayı başlatır. Kopya yapıldığı veya 

teşebbüs edildiği saptandığı takdirde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

kuralları uygulanır. 

 

Madde 10. 

(1) Sürecin takibi ve sonlandırılması görev ve yetkisini Çankaya Üniversitesi adına 

Rektör yürütür. 


