RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
SINAV UYGULAMA TALİMATNAMESİ

Tanımlar
Madde 1. Bu talimatname kapsamında;
a) Fakülte, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
b) Dekanlık; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
c) Ders sorumlusu; ilgili dersi yürütmekle sorumlu olan öğretim üyesini veya öğretim
görevlisini,
d) Sınav gözetmeni; Dekanlık tarafından görevlendirilen sınavın kurallara uygun bir
şekilde yapılmasını sağlayan kimseyi,
e) Özel talimat; ders sorumlusu tarafından bu talimatnameye aykırı olmamak kaydıyla
sorumlusu olduğu dersin sınavlarında uygulanmak üzere verilmiş olan talimatları,
f) Sınavın başlaması; sınav gözetmenleri tarafından sınavın başladığının ilan edildiği
anı,
g) Sınavın bitimi; sınav gözetmenleri tarafından sınavın sona erdiğinin ilan edildiği anı,
ifade eder.
Sınavların tarih ve saatleri
Madde 2. Sınavlara ilişkin gün ve saat bilgisi fakültenin resmi internet sitesinde ilan edilir.
Öğrenciler her türden sınavın gerçekleştirileceği tarih ve saati fakültenin resmi internet
sitesinden takip ederler.
Sınav tarih ve saatlerine ilişkin olası değişiklikler fakülte resmi internet sitesi üzerinden
ayrıca ilan edilir.
Sınav gözetmenleri
Madde 3. Her sınav için Dekanlık tarafından yeterli sayıda sınav gözetmeni görevlendirilir.
Sınav gözetmenleri, görevlendirildikleri sınavlarda sınav saatinden en az on (10) dakika
önce sınav salonunda hazır olurlar.
Sınav gözetmenleri, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu
konuda tam yetkilidir.
Sınav salonları ve öğrencilerin oturma düzeni
Madde 4. Sınavların yapılacağı salonlar, öğrencilerin hangi salonlarda sınava gireceği ve sınav
salonlarında öğrencilerin oturma düzenleri (sıra numaraları) Dekanlık tarafından belirlenir.
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Öğrenciler belirlenen listeleri incelerler, yerleştirildikleri sınav salonlarında sınava
girerler ve belirtilen sıra numaralarında otururlar.
Sınav gözetmenlerinin oturma düzenini değiştirme hakları saklıdır. Öğrenciler sınav
gözetmenlerinin bu konudaki tüm talimatlarına uyarlar.
Sınavın başlaması
Madde 5. Sınavlar ilan edilen saatte ve sınav salonlarında başlar.
Sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakikanın geçmesinden sonra öğrenciler
sınava alınmazlar. Ancak sınavın başlamasından itibaren on beş (15) dakika geçmiş olmasına
rağmen sınav salonundan hiçbir öğrenci çıkmamışsa sınava geç gelen öğrencinin salona
alınmasına sınav gözetmenleri karar verir.
Her halükarda sınavın başlamasından itibaren otuz (30) dakika geçmesinden sonra
hiçbir öğrenci sınava alınmaz.
Sınava geç gelen öğrenciye sınav bitiminde ek süre tanınmaz.
Sınav salonunun terki
Madde 6. Sınavın başlamasından sonraki ilk on beş (15) dakikalık dilimde öğrenciler sınav
salonunu terk edemezler.
Sınav süresi boyunca öğrencinin herhangi bir sebeple (tuvalet, su ihtiyacı vb.) dışarı
çıkmasına izin verilmez.
Sınav salonunda yalnızca iki öğrencinin bulunması veya kalması halinde, bu iki
öğrencinin her biri sınıfı terk etmek için diğerinin sınavının bitmesini beklemek zorundadır.
Sınav süresi
Madde 7. Sınav süresi ders sorumlusu tarafından belirlenir.
Sınav süresinin takibinde sınav salonlarında bulunan saat esas alınır. Sınav salonlarında
saat bulunmaması halinde sınav süresinin takibinde gözetmenlerin seçtikleri saat esas alınır.
Sınavlarda öğrencinin yanında bulundurması gereken belgeler
Madde 8. Öğrenciler sınavlara üniversite tarafından kendilerine verilmiş olan öğrenci kimlik
kartlarıyla girerler.
Öğrenci kimlik kartı yanında bulunmayan öğrencilerin sınava alınıp alınmamasına sınav
gözetmenleri karar verir. Bu halde dahi öğrencinin kimliğinin kimlik kartı, belge veya tanıkla
ispatlanması gerekir.
Öğrencinin kimliğinin belirtilen şekillerden herhangi biri ile ispatlanamaması halinde
öğrenci sınava alınmaz.
Öğrencilerin sınavlarda uyması gereken kurallar ve yükümlülükleri
Madde 9. Öğrenciler, sınav yoklama listesine sınav başlamadan önce giriş imzalarını, sınav
salonunu terk ederken ise çıkış imzalarını siyah veya mavi renkli bir tükenmez kalemle atmakla
yükümlüdürler.
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Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını sınav süresi boyunca gözükür bir şekilde
masalarının üzerinde bulundurmak zorundadır.
Öğrenciler, sınav soru ve cevap kağıtlarına isim, soyisim ve öğrenci numaralarını
yazmakla yükümlüdür. Bu konudaki sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.
Öğrenciler sınav süresi boyunca herhangi bir dersle ilgili her türlü materyali, sınav için
gerekli olan araçlar dışındaki her türlü eşyayı sıralarının veya sandalyelerinin üzerinde ve
altında bulundurmamakla ve sınavın başlamasından önce çantalarının içine veya sınav
gözetmeninin belirleyeceği bir yere yerleştirmekle yükümlüdürler.
Öğrenciler, sınavın başlamasından önce cep telefonlarını kapalı duruma getirerek
çantalarının içine, ceplerine veya sınav gözetmeninin belirleyeceği bir yere yerleştirmekle
yükümlüdürler. Cep telefonlarının sıranın üzerinde veya altında bulundurulması kesinlikle
yasaktır. Her ne suretle olursa olsun (saate bakmak dahil) öğrencilerin sınav esnasında cep
telefonlarını kullanması yasaktır.
Öğrenciler, sınav süresi boyunca kulaklık takamazlar ve üzerlerinde kablosuz iletişim
cihazları bulunduramazlar.
Öğrenciler, sınav süresi boyunca birbirleriyle konuşamazlar ve herhangi bir surette araç
alışverişinde bulunamazlar.
Öğrenciler, sınav süresi boyunca kitap, gazete veya dergi okuyamazlar; su haricinde
herhangi bir içecek içemezler ve yiyecek tüketemezler.
Öğrenciler sınav esnasında dikkat dağıtıcı, laubali ve münasebetsiz hareketlerden
kaçınırlar.
Özel talimatlar
Madde 10. Öğrenciler, ders sorumlusunun sınav soru kâğıdında yer alan özel talimatlarını
okumak ve bu talimatnamede ki kurallarla birlikte bu özel talimatlara da uymak zorundadır.
Soru kağıtlarındaki eksiklik ve hatalar
Madde 11. Öğrenciler, sınav soru kağıtları dağıtıldıktan sonra öncelikle soru kağıtlarında
herhangi bir eksiklik veya hata olup olmadığını kontrol ederler ve soru kağıtlarında bir hata
veya eksiklik olması durumunda bunu derhal sınav gözetmenlerine bildirirler.
Sınav gözetmenleri bu durumda eksik veya hatalı sınav soru kağıdını değiştirirler.
Sınavlarda kullanılacak kalem türü
Madde 12. Öğrenciler, sınavlarda siyah veya mavi tükenmez kalem kullanırlar. Ancak optik
cevap kağıdının kullanıldığı sınavlarda optiği işaretlemek için kurşun kalem kullanılır.
Sınavlarda kullanılacak kalem türüne ilişkin ders sorumlusunun özel talimatları saklıdır.
Sınavlarda kullanılabilecek araç ve materyaller
Madde 13. Öğrencilerin sınavda kullanabileceği araç ve benzeri (kanun gibi) materyallere ilgili
sınavın ders sorumlusu tarafından karar verilir.
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Öğrenciler sınavda yalnızca ilgili sınavın ders sorumlusu tarafından izin verilen araç ve
benzeri materyalleri kullanabilirler.
Sınavın esasına ilişkin sorular
Madde 14. Öğrenciler, sınav gözetmenlerine sınavın esasına ilişkin sorular soramazlar.
Bu gibi sorulara sınav gözetmenleri tarafından kesinlikle cevap verilmez.
Sınav düzenini bozucu davranışlar
Madde 15. İkaz edilmelerine rağmen sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunmayı sürdüren
öğrencilerden sınav salonunu terk etmeleri istenebilir.
Bu isteğe uymayan öğrencilerin sınav cevap kâğıtlarına sınav gözetmenleri tarafından
el konulur. Durum sınav gözetmenleri tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir tutanakla tespit
edilir.
Kopya ve başkasının yerine sınava girme
Madde 16. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, kopya çekmek veya çektirmek, tehditle kopya
çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine
başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek yasaktır.
Bu fiilleri işleyen öğrencilerin cevap kâğıdına ve kopya araçlarına sınav gözetmenleri
tarafından el konulur. Durum sınav gözetmenleri tarafından düzenlenen ıslak imzalı bir
tutanakla tespit edilir ve ilgili öğrenci veya öğrenciler hakkında gerekli disiplin işlemleri yapılır.
Soru ve cevap kağıtlarının teslimi
Madde 17. Öğrenciler, sınavlarının bitiminde, herhangi bir cevap yazmamış olsalar dahi, cevap
kâğıtlarını ve sınav soru kağıtlarını sınav gözetmenlerine teslim etmekle yükümlüdür.
Sınav soru kağıtlarının teslimine ilişkin ders sorumlusunun özel talimatları saklıdır.
Sınav sonuçları
Madde 18. Sınav sonuçları üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.
Öğrenci ve gözetmenlere ilişkin temel yükümlülük
Madde 19. Öğrencilerin ve sınav gözetmenlerinin bu talimatnamede yazılı tüm kural ve
esaslara uyması zorunludur.
Yürürlük
Madde 20. Bu talimatname, fakültenin resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Bu talimatname Dekanlık tarafından yürütülür.
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