
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Sınavlarda SDÜ Öğrenci Kimlik Belgesi yanınızda bulundurulmalı, sınav süresince sıra 

üzerinde kalmalıdır. Görevlilerin istemesi durumunda özel kimliklerin de gösterilmesi 

gerekmektedir. 

2. İlan edilen sınav saatinde her öğrenci sınıfta yerini almış olmalı, sınav başlamamış bile olsa 

sınıf içerisinde sınav ortamının ve düzeninin bozulmaması için dolaşmamalı, konuşmamalıdır. 

Gözetmenlerin görevini yapmasını engelleyenler ve/veya dikkatini dağıtıcı tutum ve 

davranışlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

3.  Cevaplamaya geçmeden önce, size verilecek Soru/Cevap kâğıdında ilgili alanları 

doldurmanız gerekmektedir. Sınav kâğıdı öğrenciye ulaştığı andan itibaren ilk olarak silinmez 

bir kalem ile (pilot ya da tükenmez) adını soyadını ve numarasını yazmak zorundadır. 

4. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı 

çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 

5. Sınav salonuna cep telefonu, tablet, notebook ve benzeri iletişim araçları ile SINAVA 

GİRMESİ YASAKTIR. Cep telefonları sınav sırasında kapalı olarak askıda ceketlere, 

çanta içerisine veya kürsüye KAPALI olarak bırakılmalıdır. 

6. İlk 15 dakika dolmadan öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun sınav salonlarından 

çıkmaları yasaktır. Salondan ayrılan öğrenci sınav süresince salona giremez. 

7. Sınav saati başladığı andan itibaren ilk 15 dakika dolduktan sonra öğrencilerin sınava 

girmesi yasaktır. 

8. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. 

9. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları ve bu kurallara uymayanları uyarmak 

zorunda değildir, SORUMLULUK SİZE AİTTİR. 

10. Öğrencilerin oturduğu sıra sorumluluğu kendilerine aittir. Sıra, duvar, pencere kenarı vb. 

yerlerde yazılı veya açık bulunan her türlü yazı, işaretleme ve dersle ilgili dokümanlardan 

öğrenci sorumludur. Oturduğunuz yerle ilgili size ait olmayan bilgi ve doküman 

gördüğünüz/şüphelendiğiniz takdirde görevlilerden yerinizi değiştirme talebinde bulunmanız 

gerekmektedir. 

11. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler 

oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. 

12. Raporlu öğrenciler raporlu olduğu gün sınava giremez, raporlu iken girilen sınavlar iptal edilir. 

(Rapor en az 1 gün geçerlidir) 

“Sınav sırasında kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 

SINAVLARI GEÇERSİZ sayılacak, ayrıca YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ 

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE GÖRE “Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin 

Uzaklaştırma” / “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 

kapsamında YASAL İŞLEMLER YAPILACAKTIR.” 

 

HERHANGİ BİR DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU 

 Ceza kendisine, ailesine, YÖK’e, Emniyet Müdürlüğüne ve gerekiyorsa ilgili Makama bildirilir. 

 Öğrencinin sicil dosyasına aldığı ceza ve gerekçeleri işlenir. 

 Öğrencisinin transkriptine aldığı ceza işlenir. 

 Öğrencinin aldığı ceza Resmi Kurumlara (işe girişlerinde) bildirilir. 

 

 

Sınavlarınızda Başarılar Dileriz… 


