
ESOGÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA İLKELERİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre sınavlar; ara 

sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve mazeret sınavı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak, ödev, proje ve kısa sınav 

(quiz) vb. şeklinde yapılabilmektedir.  

Kısa sınavlar (quiz) hariç, ödev, uygulama, proje, sözlü vb. sınavların kuralları dersin özelliğine göre 

dersi yürüten öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrenciye yazılı veya sözlü olarak en az on gün 

önceden ilan edilir.  

Sınav programı Fakülte Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az on gün önce ilan 

edilir. İlan edilen sınav programında Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. 

Öğrenciler, sınav programında ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek; sınav kurallarına uymak ve 

görevliler tarafından istenildiğinde öğrenci kimliğini ibraz etmek zorundadır. 

Yazılı sınavlarda uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir;  

1. Sınavı yapılacak dersin ön hazırlığı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Dersin 

sınavı ilgili dersin yürütücüsünün sorumluluğunda başlatılır ve tamamlanır. 

2. İlgili dersin sınavında görevlendirilen gözetmen sınavdan en az on dakika önce dersin öğretim 

elemanı ile iletişime geçmelidir. 

3. Sınavı birden fazla derslikte yapılan derslerin sınav salonlarının kapısına sınavdan en geç on 

dakika önce o salonda sınava girecek öğrencilerin listesi asılmalıdır. 

4. Öğrenciler kendileri için belirlenmiş olan sınav salonunda sınava girmek zorundadır. Yanlış 

salonda sınava giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır (sınavdan önce dersin yürütücüsü veya 

gözetmen/gözetmenler kontrolünde salon değişikliği yapılabilir). 

5. Gözetmeler sınav başlama saatinden beş dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır. 

6. Sınava giren öğrenci sınav süresinin yarısı geçilmeden sınav salonunu terk edemez. Bu süre 

içerisinde sınava geç kalan öğrenciler sınava alınır fakat ek süre verilmez. Sınav salonundan 

öğrenci çıktıktan sonra her ne sebeple olursa olsun sınav salonuna tekrar giremez. 

7. Gözetmen/gözetmenler sınavdan önce veya sınav esnasında öğrencinin yerini değiştirebilir. 

Öğrenciler gözetmen/gözetmenlerin uyarısına uymak zorundadır. Uyarıya uymayan öğrenci 

tutanakla belirlenir ve disiplin soruşturması açılır. 

8. Sınav kağıdında adı-soyadı ve öğrenci numarası yazılmamış öğrencinin ve sınav yoklama 

tutanağını imzalamamış öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Sınav saatinde salonda bulunan 

öğrenci sınav kağıdını teslim etmekle yükümlüdür. 

9. Sıraların üzerindeki yazılar sınavdan önce öğrenciler tarafından temizlenmelidir. Sıraların 

üzerinde veya altında söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders 

notu vb. materyaller bulundurulamaz.  

10. Ara sınavların süresi en az bir ders saati, yarıyıl sonu sınavlarının süresi ise en az iki ders saati 

kadardır. Mazeret sınavlarının süresi ilgili sınavın süresi kadardır. Kısa sınavlarda sınav süresi 

sınav başlatılmadan önce öğretim elemanı ya da gözetmen/gözetmenler tarafından sözlü olarak 

bildirilir.  

11. Öğrencilerin sınava; cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat 

fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla 

girmeleri yasaktır. Yukarıda adı geçen cihazlardan herhangi birini yanında bulunduran öğrenci 

sınavdan önce bu cihazı gözetmen/gözetmenlere teslim etmek zorundadır. 



12.  Sınavlarda hesap makinesi kullanımı izni dersi veren öğretim elemanına aittir. Kullanılacak 

hesap makineleri, sadece sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak özellikleri 

bünyesinde barındırmalıdır. Gelişmiş bilgi depolama ve işlem yapabilme özellikleri olan 

makineler aksi belirtilmediği sürece yasaktır. 

13. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ve teşebbüs etmeleri 

veya çekilmesine yardımcı olmaları yasaktır. Sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye 

kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen/gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanak ile 

belgelenir. Gözetmen/gözetmenler kopya çeken öğrenciyi uyarmak zorunda değildir. 

14. Sınav esnasında sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunan öğrencileri 

gözetmen/gözetmenler sınav salonunun dışına tutanakla çıkarabilir ve bu öğrenci/öğrencilerin 

sınavı geçersiz sayılır. Lüzum halinde ise disiplin soruşturması başlatılır.  

15. Sınav süresince öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri alıp 

vermeleri yasaktır. 

16. Sınav kağıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde muhafaza 

edilmesi gerekmektedir. 

17. Sınav kağıdını teslim etmek için yerinden kalkan öğrenci, o andan itibaren sınav kağıdı üzerinde 

değişiklik yapamaz. 

18. Gözetmen/gözetmenler sınav süresince cep telefonunu sessiz konumda tutmalı, sınav salonunda 

sınavla ilgili zorunlu haller dışında telefon konuşması yapmamalı ve telefonuyla mesajlaşmak, 

internete girmek vb. davranışlar sergileyerek görevini ihmal etmemelidir. 

19. Gözetmenler sınav esnasında öğrencilerin dikkatini dağıtacak şekilde birbirleriyle konuşamaz 

ve gürültü yapamazlar. 

20. Sınavın bitiminde sınav kağıtları ve sınav yoklama tutanağı gözetmen/gözetmenler tarafından 

toplanır ve eksiksiz olarak dersin yürütücüsüne teslim edilir. 

21. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması ve gürültü yapması 

yasaktır. 

22. Mazeret sınavları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün belirlediği tarihler arasında 

programlanır ve öğrenci işleri tarafından ilan edilir. 

23. Resmi tatiller haricinde Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. 

24. Genel derslerin sınav koordinasyonu ANK toplantı salonunda ilgili dersin öğretim 

elemanı/elemanları tarafından yapılmalıdır. 

Yukarıda sayılan kurallara uymayan görevliler hakkında akademik soruşturma öğrenciler hakkında 

ise ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ gereği işlem yapılır.  

     

                                                                                                     Prof. Dr. Ali KOÇ 

                                                                                                        Dekan 


