Fakülte Kurulu’nun 11.02.2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI
Amaç ve kapsam
MADDE 1
Bu hükümler, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılan sınavlara ilişkin usul
ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2
Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, 15 Haziran 2012 tarih ve 28324
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliği” ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Sınav Zaman Düzeni
MADDE 3
1) Öğrenciler her türden sınavlarının gerçekleştirileceği tarih, saat ve salonları fakültenin
duyuru panoları ve resmî internet sayfasında yayınlanan sınav programlarından öğrenmelidir.
Sınav programlarında yapılabilecek güncellemeler aynı surette takip edilmelidir.
2) Öğrenciler derslikler girişindeki panolara ilan edilmiş olan listeleri incelemek suretiyle
yerleştirildikleri sınav salonunu ve sıra numarasını öğrenmeli ve sınav başlamadan önce ilgili
sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
3) Öğrenciler resmî kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremez.
4) Öğrenciler sınav gözetmenlerinin oturma düzenine ilişkin tüm talimatlarına uymak
zorundadır.
5) Sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakikanın geçmesinden sonra öğrenciler sınava
alınmaz.
6) Sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakikanın geçmesinden önce öğrenciler sınav
salonunu terk edemez.
7) 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 İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Bilgi Sisteminden alınmış geçerli bir öğrenci belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini ibraz ederek girebilir.
3) Öğrenci kimlikleri sınav boyunca sıranın üzerinde hazır bulundurulur.
4) Yukarıdaki vasıtalarla kimliğini ispatlayamayan öğrenciler sınava alınmaz.
5) Öğrenciler, sınav kağıdını teslim ederek salonundan ayrılırken öğrenci kimliklerini veya bu
maddenin 2. bendinde sayılan belgeleri ibraz ederek sınav yoklama tutanağını imzalarlar.

Sınav Güvenliği
Madde 3
1) Öğrenciler sınav esnasında, sıra üstlerinde ve gözlerinde çanta, kaban, vb. kıyafet veya
aksesuar, herhangi bir ders veya alanla ilgili kitap, not vb. bulunduramaz. İlgili materyaller,
sınav gözetmeninin belirleyeceği yere yerleştirilir.
2) Ders notları, ders kitapları vs. dokümanlar kalkmadan ulaşılabilecek veya görülebilecek
yerlerde bulundurulamaz. Sıralardaki veya sınav esnasında erişilebilecek herhangi bir yerdeki
bilgiler sebebiyle öğrenciler sorumludur.
3) Öğrenciler sınav esansında, açık ve oturdukları yerden ulaşılabilir konumda (bilhassa sıra
üstlerinde ve gözlerinde) cep telefonu bulunduramaz. Sınav esnasında çalan cep telefonları
öğrencinin bu usul ve esaslara aykırı davranışı olarak kabul edilir. Bu itibarla öğrenciler, sınav
esnasında cep telefonlarını, saate bakmak için dahi olsa, hiçbir surette kullanamaz.
4) Öğrenciler sınav esnasında kablosuz iletişim cihazları veya kulaklık kullanamaz.
Gözetmenler, gerekli gördüklerinde ilgili cihazların tespitini gerçekleştirmek amacıyla
öğrencilere talimat verebilir. Öğrenciler bu talimatlara uymakla yükümlüdür.

Sınav Düzeni
Madde 4
1) Öğrenciler, dersin sorumlusunun sınav soru kâğıdında yer verdiği sınav talimatnamesine
uymalıdır.
2) Öğrenciler sınavda ancak ders sorumlusunun açıkça izin verdiği yardımcı araçları (kitap,
mevzuat, not vb.) kullanabilir. Bu araçların fotokopi ile çoğaltılmış örnekleri, dersin görevli
öğretim elemanının izin verdiği haller haricinde kullanılamaz. İlgili araçlar üzerinde öğrenci
tarafından kaydedilmiş notlar bulunamaz.
3) Sınav esnasında öğrenciler birbirileriyle konuşamaz, herhangi bir şekilde iletişime
geçemez.
4) Sınav esnasında silgi, kalem, kanun vs. araç gerecin öğrenciler arasında alışverişi veya
paylaşımı yapılamaz.

5) Öğrenciler sınav gözetmenlerine sınavın esasıyla ilgili sorular soramaz. Öğrenciler sınavın
esasına ilişkin olmayan soru sormak yahut ek kâğıt talebinde bulunmak için, taleplerini
yerinden kalkmadan ve diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak şekilde gözetmenlere iletir.
6) Dersin sorumlusunun sınav kağıdında açık talimatı bulunmadığı sürece, sınavlarda dolma
veya silinmeyen tükenmez kalem kullanılır.

İhtiyaçlar
Madde 5
1) Öğrenciler sınav esnasında su haricinde herhangi bir yiyecek ve içecek tüketemez.
2) Sağlık sorunu yaşayan öğrenciler, gözetmen vasıtasıyla salon dışına çıkar ve sağlık durumu
elvermek ve sınav düzenini bozmamak şartıyla ve gözetmenin takdiriyle tekrar salona
girebilir. Bunun dışında sınav salonunu terk eden öğrenciler, sınav devam ettiği sürece tekrar
salona giremez.

Sınav Disiplini
Madde 6
1) Sınav gözetmenleri gerekli gördükleri takdirde sınav esnasında öğrencilerin oturma
yerlerini veya sınav salonlarını değiştirebilir.
2) Öğrenciler sınav esnasında dikkat dağıtıcı, laubali ve münasebetsiz hareketlerden
kaçınmalıdır. Uyarılara rağmen sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmayı sürdüren
veya bu usul ve esaslara aykırı davranan öğrencilerden sınav salonunu terk etmeleri
istenebilir. Bu isteğe uymayan öğrenciler sınav salonundan güvenlik görevlileri marifetiyle
çıkarılabilir.
3) Öğrenciler sınavlarda kopyaya teşebbüs edemez, kopya çekemez veya çektiremez,
herhangi bir şekilde kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olamaz,
kendi yerine başkasını sınava sokamaz veya başkasının yerine sınava giremez. Bu filleri
işleyen öğrencilerin soru-cevap kâğıdına ve kopya araçlarına gözetmenler tarafından el
konulur. Durum ayrıca gözetmenler tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir tutanakla tespit
edilir ve Dekanlığa bildirilir. Gözetmenler, kopya çeken veya çekme teşebbüsünde bulunan
adayları uyarmak zorunda değildir. Öğrenci hakkında kopya çektiğine veya kopya çekmeye
teşebbüs ettiğine dair tutanak düzenlenmiş olması ve buna dayanarak yapılacak disiplin
soruşturması neticesinde kopyaya teşebbüs veya kopya sebebiyle cezalandırılan öğrencinin
sınavı geçersiz sayılır.
4) Öğrenciler sınav salonunu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince
ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı,
diğer öğrenciler tarafından görülmesine engel olmalıdır.
5) Sınavı bitiren öğrenciler sınav salonu önünde bekleyemez, diğer sınav salonlarına giremez
ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşamaz ve işaretleşemez.

Cevap ve Soru Kâğıtlarının İadesi
Madde 7
1) Sınav başladıktan sonra, salonda bulunan öğrenciler sınava girmiş kabul edilir. Öğrenciler,
herhangi bir soruyu cevaplamamış olsalar bile, cevap kâğıtlarını sınav gözetmenlerine iade
etmeli ve sınav tutanağını imzalamalıdırlar.
2) Öğrenciler, dersin sorumlusunun sınav kağıdında aksine bir talimatı bulunmadığı sürece,
soru kâğıtlarını da sınav gözetmenlerine iade etmekle yükümlüdür.
Müeyyideler
Madde 8
1) Sınava başlamadan önceki sürece ilişkin talimatlara aykırılık hâlinde, öğrenci sınava
alınmaz.
2) Bu usul ve esaslara aykırılık, en az iki gözetmen tarafından ıslak imzalı tutanakla tespit
edilerek Dekanlığa bildirilir. Dekanlık, Madde 1 hükmünde belirtilen mevzuat gereği, ilgili
kararları almaya yetkilidir.
3) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları Fakülte Kurulu
tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

