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SINAV GÖREVLİLERİNİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Her derslikte en az bir gözetmen görevlendirilir. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınavın 

sağlıklı yapılmasından birinci derecede sorumludur. Birden fazla salonda sınav olması 

durumunda dersin sorumlu öğretim elemanı sınavın bitimine kadar sınav salonlarını dolaşır. 

Dersin sorumlu öğretim elemanının mazeret durumları dışında sınavda hazır bulunması 

esastır. Bu hususun takibi, bölüm başkanlıklarınca yapılır. 

2. Gözetmenler, sınav başlamadan en az 15 dakika önce dersin sorumlu öğretim elemanından 

sınav tutanağını alarak sınav başlamadan en az 10 dakika önce sınıfta hazır bulunurlar. 

Gözetmenler, öğrencilerin sınavda uyması gereken kuralları açıklarlar. Sınav yoklaması, sınav 

tutanağında öğrencinin kendisi için ayrılmış alanı imzalaması sureti ile gözetmenler 

tarafından alınır. 

3. Dersin sorumlu öğretim elemanı, sınav salonu kapasitelerine göre, sınav sorularını ayırır ve 

kapalı bir şekilde sınav salonuna getirir.  

4. Gözetmenler sınav başlamadan önce öğrencilerin kimlik kontrolünü yapar. “Erzincan 

Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı” olmayan öğrenci sınav salonuna alınmaz. Sınav yapılan 

dersle ilişiği olmayan veya sınav tutanağında ismi bulunmayan öğrenci de salona alınmaz. 

Sınav soru ve cevap kâğıtları her öğrenciye teker teker gözetmen tarafından dağıtılır. 

5. Gözetmenler sınava giren her öğrencinin, sınav tutanağına imza atan öğrenci ile aynı kişi 

olduğunu denetlemekle sorumlu ve yetkilidir. 

6. Sınavın başlangıç ve bitiş süreleri öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazılır. Sınav 

bitimine 15 dakika kaldığı öğrencilerin duyabileceği şekilde duyurulur. 

7. Gözetmenler sınavın bitiminde sınav kâğıtlarını sayar, tutanakta sınava giren öğrenci 

sayısıyla teslim edilen sınav kâğıdı sayısının aynı olup olmadığını kontrol ederler. Sınav 

tutanağını imzalarlar ve bütün sınav malzemelerini dersin sorumlu öğretim elemanına veya 

bulunamadığı takdirde ilgili bölüm başkanına teslim ederler. 

8. Sınavın nasıl uygulanacağı konusundaki kuralları dersin sorumlu öğretim elemanı belirler. 

Gözetmenler sınavın içeriğine karışmaz, sınav süresince sınavı yapılan ders içeriği ile ilgili 

öğrencilerden gelen sorulara yanıt vermezler. Soru kâğıtlarında herhangi bir baskı hatası 

olduğu tespit edilirse durum dersin sorumlu öğretim elemanına bildirilir 

9. Sınav esnasında gözetmenler kendi aralarında sohbet edemez ve ders sorumlusunun izini 

olmadan sınav salonundan ayrılamaz. Gözetmenlerin cep telefonları kesinlikle kapalı 

konumda bulundurulmalı ve sınav süresince asla kullanılmamalıdır. Gözetmenler sınav 

salonunda kitap vb. materyal bulunduramaz ve okuyamaz. 

10. Sınav gözetmenleri, belirtilen yer ve saatte sınav için hazır bulunmak zorundadır. Geçerli 

bir mazereti olmadan sınav görevine gelmeyen veya geç gelen görevliler hakkında disiplin 

soruşturması açılır. Sınav görevine mazereti nedeniyle gelemeyecek durumda olan veya görev 

değişikliği isteyen öğretim elemanları durumlarını sınavdan en az bir gün önce bölüm 

başkanlıklarına bildirmek zorundadır. 

11. Bu kurallar Fakülte bünyesinde eğitim-öğretimini sürdüren Sağlık Yüksekokulu 

öğrencileri için de uygulanmaya devam edilir. 


