
Ek-1 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi tarafından yapılan sınavların uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemektedir. 

(2) Bu Usul ve Esaslar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 

yapılan sınavların uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğrenim 

Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; 

a) Dekan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını, 

b) Dekanlık: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını, 

c) Ders sorumlusu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi dâhilinde 

yürütülen dersin sorumlusu olan öğretim üyesini veya öğretim görevlisini, 

ç) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 

d) Fakülte Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte 

Kurulunu, 

e) Öğrenci: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisini, 

f) Özel talimat: Sınavlarda uygulanmak üzere ders sorumlusu tarafından belirlenen ve 

duyurulan talimatı, 

g) Sınav: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılan 

sınavı, 

ğ) Sınavın başlaması: Sınav gözetmeni tarafından sınavın başladığının ilan edildiği anı, 

h) Sınavın bitimi: Sınav gözetmeni tarafından sınavın sona erdiğinin ilan edildiği anı, 



ı) Sınav gözetmeni: Dekanlık tarafından görevlendirilen ve kurallara uygun bir şekilde 

sınavın yapılmasını sağlayan kimseyi, 

i) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

ifade eder. 

Sınav tarih ve saatleri 

MADDE 4- (1) Sınavlara ilişkin gün ve saat bilgisi, Fakültenin resmî internet sayfası 

üzerinden Dekanlıkça duyurulur. 

(2) Öğrenciler, sınavların gerçekleştirileceği tarih ve saat detaylarını Fakültenin resmî 

internet sayfasından takip eder. 

(3) Sınav tarih ve saat detaylarına ilişkin muhtemel değişiklikler, Fakülte resmî internet 

sayfası üzerinden Dekanlıkça duyurulur. 

Sınav salonu ve salon oturma düzeni 

MADDE 5- (1) Sınavın düzenleneceği salon bilgisi ve öğrencilerin salon oturma 

düzenleri Dekanlık tarafından belirlenir ve duyurulur. 

(2) Öğrenciler, duyurulan salon bilgisi ve oturma düzenine uygun olarak sınava girer. 

(3) Sınav gözetmeni, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

salon oturma düzenini değiştirebilir. 

Sınav gözetmeni 

MADDE 6- (1) Dekanlık, her sınav için yeterli sayıda sınav gözetmeni görevlendirir. 

(2) Sınav gözetmeni, sınav saatinden en az on dakika önce görevlendirildiği sınavın 

gerçekleştirileceği sınav salonunda hazır bulunur. 

(3) Sınav gözetmeni, görevlendirildiği sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden 

sorumludur. 

Sınavın başlaması 

MADDE 7- (1) Sınav, Dekanlıkça duyurulan gün ve saatte ilgili salonda başlar. 

(2) Sınavın başlamasından itibaren ilk on beş dakikalık sürenin sonrasında sınava 

girmek isteyen öğrenci sınava alınmaz. Ancak, sınavın başlamasından itibaren ilk on beş 

dakikalık süre geçmiş olmasına rağmen sınav salonundan hiçbir öğrenci çıkmamışsa, belirtilen 

sürenin geçmesi sonrasında sınava girmek isteyen öğrencinin sınav salonuna alınmasına ve 

sınava girmesine, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları göz önünde 

bulundurarak sınav gözetmeni karar verir. 

(3) Sınavın başlamasından itibaren ilk on beş dakikalık sürenin sonrasında sınava 

girmesine sınav gözetmeni tarafından karar verilen öğrenci için sınav bitiminden itibaren ek 

süre tanınmaz. 



Sınav salonunun terki 

MADDE 8- (1) Öğrenciler, sınavın başlamasından itibaren ilk on beş dakikalık süre 

içerisinde sınav salonunu terk edemez.  

(2) Sınav salonunda yalnızca iki öğrencinin bulunması veya kalması hâlinde, bu 

öğrencilerin her biri sınıfı terk etmek için diğerinin sınavının bitmesini beklemek zorundadır. 

Sınav süresi 

MADDE 9- (1) Sınav süresi, ders sorumlusu tarafından belirlenir ve duyurulur. 

(2) Sınav salonunda bulunan saat, sınav süresinin takibinde esas alınır. Sınav salonunda 

saat bulunmaması hâlinde, sınav gözetmeninin tercih ettiği saat, sınav süresinin takibinde esas 

alınır. 

Sınav giriş belgeleri 

MADDE 10- (1) Öğrenciler, Üniversite tarafından kendilerine sağlanan öğrenci kimlik 

kartı veyahut öğrenci belgesi ile sınava girer. 

(2) Öğrenci kimlik kartı ya da öğrenci belgesi ibraz edemeyen kişinin sınava girişine, 

ilgili kişinin öğrencilik hâlini ispatlayabilmesi durumunda sınav gözetmeni karar verir. 

Öğrencilik hâlini ispatlayamayanlar sınava giremez. 

Sınav kuralları ve öğrenci yükümlülükleri 

MADDE 11- (1) Öğrenciler, sınav gözetmeni tarafından kendilerine sunulan sınav 

yoklama listesine sınav başlamadan önce giriş imzası atar. 

(2) Öğrenciler, sınav gözetmeni tarafından kendilerine sunulan sınav yoklama listesine 

sınav salonunu terk etmeden önce çıkış imzası atar. 

(3) Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını veya öğrenci belgelerini, sınav oturma düzeni 

doğrultusunda konumlandırıldıkları sıraların üzerinde sınav süresince gözükür bir şekilde 

bulundurur. 

(4) Öğrenciler, sınav soru ve cevap kâğıtlarına ad, soyad ve öğrenci numaralarını yazar. 

(5) Öğrenciler, herhangi bir dersle ilgili materyaller ile sınav için gerekli olan veya ders 

sorumlusu tarafından izin verilen araç ve gereçler haricindeki eşyaları, sınav oturma düzeni 

doğrultusunda konumlandırıldıkları sıraların yahut sandalyelerin üzerinde ve altında sınav 

süreci boyunca bulunduramaz. Öğrenciler, bu tip eşyalarını sınavın başlamasından önce sınav 

gözetmeninin belirleyip duyurduğu yere yerleştirir. 

 (6) Öğrenciler, sınavın başlamasından önce cep telefonlarını kapalı duruma getirerek 

çantalarının içine, ceplerine veya sınav gözetmeninin belirleyip duyurduğu yere yerleştirir. 

Öğrenciler, sınav oturma düzeni doğrultusunda konumlandırıldıkları sıraların üzerinde veya 

altında cep telefonlarını bulunduramaz. Sınav esnasında cep telefonu kullanılamaz.  

(7) Öğrenciler, sınav süresi boyunca kulaklık takamaz ve kablosuz iletişim cihazlarını 

üzerlerinde bulunduramaz. 



(8) Öğrenciler, sınav süresi boyunca birbirleriyle konuşamaz ve herhangi bir surette 

araç-gereç alışverişinde bulunamaz. 

(9) Öğrenciler, sınav süresi boyunca kitap, gazete veya dergi okuyamaz; su haricinde 

herhangi bir içecek içemez ve yiyecek tüketemez. 

(10) Öğrenciler, sınav esnasında dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınır. 

Özel talimatlar 

MADDE 12- (1) Öğrenciler, ders sorumlusunun sınav soru kâğıdında yer alan özel 

talimatlarını okur ve bu talimatlar kapsamında belirtilen kurallara uyar. 

Sınav soru kâğıdında eksiklik veya hata 

MADDE 13- (1) Öğrenciler, sınav soru kâğıtları dağıtıldıktan sonra, soru kâğıtlarında 

herhangi bir eksiklik veya hata olup olmadığını öncelikli olarak kontrol eder. Hata yahut 

eksiklik tespit edilen sınav soru kâğıtları, ilgili öğrenci tarafından sınav gözetmenine bildirilir. 

(2) Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen sınav soru kâğıdı, sınav gözetmeni tarafından 

değiştirilir. 

Sınav kalem türü 

MADDE 14- (1) Öğrenciler, sınavlarda siyah veya mavi tükenmez kalem kullanır. 

Ancak, optik cevap kâğıdının kullanıldığı sınavlar özelinde işaretleme yapmak için kurşun 

kalem kullanılır. Ders sorumlusunun sınavda kullanılacak kalem türüne ilişkin özel talimatları 

saklıdır. 

Sınav araç-gereç ve materyalleri 

MADDE 15- (1) Ders sorumlusu, sınav esnasında kullanılabilecek araç-gereç ve 

materyallere özel talimatlar doğrultusunda karar verebilir. 

(2) Öğrenciler, ders sorumlusu tarafından özel talimatlar uyarınca kullanımına izin 

verilenlerin haricindeki araç-gereç ve materyalleri sınav esnasında yanlarında bulunduramaz 

ve kullanamaz. 

Sınavın esası 

MADDE 16- (1) Öğrenciler, sınavın esasına ilişkin sınav gözetmenine soru soramaz. 

Bu tip sorular, sınav gözetmeni tarafından kesinlikle cevaplanmaz. 

Sınav düzenini bozucu davranışlar 

MADDE 17- (1) Sınav gözetmeni, ikaz edilmesine rağmen sınav düzenini bozucu 

davranışlarda bulunmayı sürdüren öğrenciden sınav salonunu terk etmesini isteyebilir. Bu 

isteğe uymayan öğrencinin sınav cevap kâğıdına sınav gözetmeni tarafından el konulur. El 

konulmaya ilişkin tutanak, sınav gözetmeni tarafından ıslak imzalı bir şekilde düzenlenir. 

 

 



Kopya ve başkasının yerine sınava girme 

MADDE 18- (1) 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. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen fiil ya da fiilleri yapan öğrencinin 

cevap kâğıdına ve kopya araçlarına sınav gözetmeni tarafından el konulur. El konulmaya ilişkin 

tutanak, sınav gözetmeni tarafından ıslak imzalı bir şekilde düzenlenir. 

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen fiil veya fiilleri yaptığı, sınav 

gözetmeni tarafından ıslak imzalı tutanakla Dekanlığa bildirilen öğrenci hakkında gerekli 

disiplin işlemleri Dekanlıkça başlatılır.  

Sınav soru ve cevap kâğıtlarının teslimi 

MADDE 19- (1) Öğrenciler, sınav soru ve cevap kâğıtlarını, herhangi bir cevap 

yazmamış olsalar dahi sınav gözetmenine sınav bitiminde teslim eder. Ders sorumlusunun 

sınav soru kâğıtlarının teslimine ilişkin özel talimatları saklıdır. 

Sınav sonuçları 

MADDE 20- (1) Sınav sonuçları, Üniversitenin öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan 

edilir. 

Yürürlük 

MADDE 21- (1) Bu Usul ve Esaslar, Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hükümleri Dekan yürütür. 


