
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

SINAV DÜZENİ KURALLARI 

1. BÖLÜM:  Sınav Düzeni Konusunda İlgili Mevzuat 

MADDE 1. YÖK Disiplin Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri 

(1) MADDE 6 – Uyarı Cezası Gerektiren Fiil ve Haller 

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 

b) Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı 

söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak, 

c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, 

(2) MADDE 7 – Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller 

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 

b) Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller 

çizmek, 

c) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek, 

d) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, 

e) Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak, 

f) Kumar oynamak veya oynatmak, 

(3) MADDE 8 – Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller 

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; yükseköğretim 

kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak, 

b) Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 

(4) MADDE 9 – Bir ya da İki Yarı Yıl için Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller 

a) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve 

haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket 

etmek, 

b) Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan 

nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs 

etmek, 

c) Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak, 

d) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak, 

e) Hırsızlık yapmak, 

f) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, 

g) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer 

kimseleri tahrik etmek, 

h) Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili 

organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek, 

i) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

(5) MADDE 10 – Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller 

a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel 

olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak, 

b) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut 

yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak, 

c) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak, 

d) “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek, ateşli 

silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer 

aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan 

mahkum olmak, 

e) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi 

yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, 



f) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle 

engellemek, 

g) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, 

dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak, 

h) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve 

haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket 

etmek, 

i) Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan 

nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs 

etmek, 

j) Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak, 

k) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak, 

l) Hırsızlık yapmak, 

m) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, 

(6) MADDE 11 - Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları 

itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. 

2. BÖLÜM:  Gözetmenlerin Atanması 

MADDE 2. Gözetmen Olabilecek Kişiler 

(1) TOBB ETÜ Burslu Lisansüstü Öğrenci Yönergesi kapsamında burslu olarak tanımlanan bütün lisansüstü 

öğrenciler ile bölümlerde görev yapan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve öğretim üyelerine gözetmenlik 

görevi verilebilir. Bu kişilerin dışında hiçkimse gözetmenlik görevi yapamaz. 

MADDE 3. Gözetmenlik Görevinin Verilmesi 

(1) Gözetmenlik görevi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından bölümlerden gelen isteklere göre verilir. 

(2) Bölümler gözetmen gereksinimlerini Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirirler. Bölümler doğrudan gözetmen 

ataması yapamaz. 

MADDE 4. Gözetmenliğin Devredilmesi 

(1) Gözetmenlik görevi, mücbir sebeplerle, Enstitü Müdürlüğüne, gözetmenlik tarihinden en geç 3 gün önce 

bildirilerek bir başkasına devredilebilir. Bu usule uygun olarak gözetmenlik görevini devretmeyen kişiler 

gözetmenliğini yapmamış sayılır. 

3. BÖLÜM:  Gözetmenlerin Görev ve Yükümlülükleri 

MADDE 5. Gözetmenin Statüsü 

(1) Sınav süresince Gözetmen TOBB ETÜ’nün sınavdaki temsilcisidir. Gözetmen sınavı yürütmek, yönetmek ve 

sınav huzur ve düzenini sağlamak için her türlü önlemi almak konusunda tam yetkilidir. Gözetmenin bu görevi 

gereğince yerine getirmemesi durumunda MADDE 1’de belirtilen disiplin cezaları Gözetmen’e uygulanır. 

(2) Sınavın nasıl uygulanacağı konusundaki kuralları sınavı yapan öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi belirler. 

Gözetmen sınavın içeriğine karışmaz, sınav süresince içerikle ilgili sorulara yanıt vermez. Ancak bu yönergede 

belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için Gözetmen bağlı bulunduğu Enstitü’ye ve dersin sahibi 

olan Bölüm Başkanlığı ve Dekanlığa karşı sorumludur. Sınav sırasında ortya çıkan fiil ve hallerin belirlenmesi ve 

bildirilmesi konusunda Gözetmen sınav sorumlusu öğretim üyesi, öğretim görevlisi ya da diğer Gözetmenlere 

tabi değildir. 

(3) Sınavı yapılan dersin öğretim eleman(lar)ı TOBB ETÜ’nün kadrolu çalışanıysa, sınavın doğal gözetmeni sayılır. 

 

MADDE 6. Gözetmenin Görevleri 

Gözetmen; 

(1) Sınav başlamadan en az 15 dakika önce ilgili dersin öğretim üyesiyle buluşmak zorundadır. 



(2) Sınava gelirken 1 adet tahta kalemi, 1 adet tükenmez kalem, iki adet boş sınav ve kopya tutanağı 

bulundurmalıdır. 

(3) Sınav tutanağının üst kısmındaki dersin adı, sınavın yeri ve sınavın zamanı gibi bilgileri sınavdan önce 

doldurmalıdır. 

(4) Sınava giren öğrencinin, sınav tutanağına imza atan kişiyle aynı olduğunu denetlemekle yükümlüdür. Kimliği 

belirlenemeyen öğrenci sınava alınmaz. 

(5) Sınav süresince, sınavın bitişine ne kadar süre kaldığını tahtaya yazarak öğrencilere bildirecektir. Öğrencilerin 

sınav sırasında, saate bakma gerekçesiyle, herhangi bir aygıt kullanmaları yasaktır. 

(6) Uygun gördüğünde, öğrencinin kişisel malzemesine ve aygıtlarına sınav sonuna kadar el koyabilir. El konulan 

bu malzemeler, sınıfta herkes tarafından görünecek bir yerde tutulur. 

(7) Sınav sürdüğü sürece sınav mahalinden ayrılmaz, herhangi bir yere oturmaz, sınav gözetmenliği dışında başka 

bir işle (müzik dinlemek, kitap okumak vb.) uğraşmaz. 

(8) Sınav sırasında öğrencileri rahatsız edecek şekilde gürültü yapmaz, konuşmaz, gürültü yaratacak giysiler 

(topuklu ayakkabı vb.) giymez. Öğrencilerin sınavla ilgili sorularını yanıtlamaz; ancak uyarı ve duyuru amacıyla 

konuşur. 

(9) Öğrencilerin soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan 

çıkmalarına izin vermez. 

(10) Sınav süresince öğrencilerin cep telefonunlarının kapalı ve sınav kağıdına uzak bir konumda bulunduğunu 

denetler. 

(11) Sınav tutanağında, sınav kağıdını teslim eden öğrencinin isminin yanına işaret koyar.  

(12) Teslim edilen sınav kağıtlarını sınav sonunda sayar, tutanakta sınava giren kişi sayısıyla teslim edilen sınav 

kağıdı sayısının aynı olduğunu onaylar, sınav tutanağını imzalar ve bütün sınav malzemelerini dersin öğretim 

elemanına teslim eder. 

(13) Sınav şartlarının, sınavın sağlıklı olarak sürdürülmesini mümkün kılmadığı ya da acil durumlarda (yangın, 

deprem, güvenlik sorunları vb.) sınavı tatil edebilir. Bu durumu daha sonra ayrıntılı olarak tutanakla ilgili 

bölüme ve Enstitü’ye bildirmekle yükümlüdür. 

(14) Bu yönergede tanımlanan görevleri yapmasına engel olan her türlü durum ve kişiyi bağlı bulunduğu Enstitü’ye 

ve ilgili bölüme bildirmekle yükümlüdür. 

(15) Sınav öncesinde, kurallara aykırı olarak kendisiyle iletişim kuran ya da kurmaya çalışan öğrencileri ilgili bölüm 

başkanlığına ve bağlı bulunduğu Enstitü’ye bildirir. 

(16) Sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra kendisine karşı MADDE 1’de belirtilen disiplin cezasını 

gerektiren fiil ve halleri gerçekleştiren öğrencileri ilgili bölüm başkanlığına ve Fen Bilimleri Enstitüsüne bildirir. 

Gerekli olması halinde TOBB ETÜ Güvenlik Birimlerinden yardım ister ve kendi güvenliğini sağlar. Öğrenciye, 

Gözetmenin kendisine disiplin cezası verilmesini gerektirecek, bir eylemde bulunmaz. 

MADDE 7. Disiplin Bozucu Fiil ve Hallerin Tespiti Halinde Yapılacaklar 

(1) Gözetmenlik görevi yapan kişiler MADDE 1’de belirtilen disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin belirlenmesi 

ve engellenmesi ile yükümlüdür. 

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halini belirleyen Gözetmen, fiil ya da hali oluşturan öğrenciyi sınavdan çıkarır. 

Öğrencinin kimliğini ve fiil ve halin tüm ayrıntılarını içeren bir tutanak hazırlar. Fiil ve hale şahitlik eden 

kişilerin açık kimliklerini tutanağa ekler. Fiil ve hal için şahitlik gönülllülük esasına bağlı değildir; gözetmen 

şahit olarak diğer gözetmenleri ve öğrencileri kendisi belirleyebilir. 

(3) Gözetmen, sınav sırasında disiplini bozan öğrencinin kağıdını alır ve öğrenciyi sınavdan çıkarır. Öğrencinin 

sınav kağıdını verme ve sınavdan çıkma konusunda direnmesi durumunda MADDE 1’de belirtilen uygun 

disiplin durumlarının tamamı tutanak altına alınır ve TOBB ETÜ Güvenlik Birimlerine haber verilerek kurallar 

zorla uygulanır. Gözetmen ilgili öğrenciye fiziki eylemde bulunmaz, fiziki eylemi TOBB ETÜ Güvenlik Birimleri 

gerçekleştirir; ancak gözetmen süreci yönetmeye ve Güvenlik Birimlerine talimat vermeye tam yetkilidir. 

(4) Gözetmen, sınav sırasında disiplin cezasını gerektiren fiil ve halin kanıtı olacak her türlü malzeme, alet, araç, 

gereç ve basılı yayına el koymakla yükümlü ve yetklidir. El konulan malzeme tutanakta belirtilir ve ilgili Fakülte 

Dekanlığı’na teslim edilir. Öğrencinin ilgili malzemeyi teslim etme konusunda direnmesi durumunda durum 

tutanakta belirtilir ve TOBB ETÜ Güvenlik Birimlerine haber verilerek kurallar zorla uygulanır. Gözetmen ilgili 

öğrenciye fiziki eylemde bulunmaz, fiziki eylemi TOBB ETÜ Güvenlik Birimleri gerçekleştirir; ancak gözetmen 

süreci yönetmeye ve Güvenlik Birimlerine talimat vermeye tam yetkilidir. 



(5) Gözetmen sınav sırasında tuttuğu tutanağın bir örneğini dersi açan bölüme, bir örneğini de bağlı bulunduğu 

Enstitüye teslim eder. 

4. BÖLÜM:  Öğrencinin Görev ve Yükümlülükleri 

MADDE 8. Öğrencinin Sınavla İlgili Uyması Gereken Kurallar 

Öğrenci; 

(1) Sınav başlamadan önce sınıfta bulunmalıdır. Varsa öğretim görevlisi tarafından belirtilen oturma düzenine göre 

yerini almalıdır. Geç kalan öğrencileri sınava alıp almamak dersin sorumlusu olan öğretim elemanının 

tasarrufundadır. Ancak sınavdan ilk çıkan öğrencinin ardından sınava yeni öğrenci alınamaz. 

(2) Sınav süresince, kağıdını vermeden sınav salonundan çıkamaz, kağıdını verip salondan çıkan öğrenci yeniden 

sınava katılamaz. 

(3) Sınav süresince, sınav Gözetmeninin tüm talimatlarına uyar, sınav gözetmenine karşı saygılı davranır. İlgili 

durum oluştuğunda TOBB ETÜ Güvenlik personelinin talimalarına uyar. 

(4) Sınava kimliğiyle birlikte gelmekle yükümlüdür. Kimliği olmayan öğrenci gözetmen tarafından sınava 

alınmayabilir. Sınav başlamadan önce öğrenci kimliğini masanın üzerine koymalıdır. 

(5) Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkamaz. 

Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. 

(6) Sınav süresince cep telefonunu kapalı ve sınav kağıdına uzak bir konumda tutar. 

(7) Sınav süresince konuşmaz. Sınav süresince konuşmak gözetmen tarafından kopya çekme teşebbüsü olarak 

değerlendirilebilir ve öğrencinin kağıdı alınarak sınavdan çıkması talep edilebilir. Sınav gözetmeni ya da öğretim 

elemanının dikkatine getirmek istediği konular için elini kaldırarak söz ister ve izin verildiğinde diğer 

öğrencilerin duymayacağı bir sesle sorusunu sorar.  

(8) Sınavda tespit ettiği usulsüzlükleri (gözetmenin görevini yapmaması, istismar etmesi, gözetmenin fark 

edemediği kopya durumları vb.) ilgili bölüm başkanlığına ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirmekle 

yükümlüdür. 

(9) Sınav gözetmeniyle sınavdan önce iletişim kuramaz, sınavla ilgili herhangi bir konuyu tartışamaz. 

5. BÖLÜM:  Öğretim Elemanının Görev ve Yükümlülükleri 

MADDE 9. Sınav Kuralları 

Öğretim Elemanı; 

(1) Sınavı hazırlamak ve sınav kağıtlarını Gözetmen(ler)e teslim etmekle yükümlüdür. 

(2) Sınava mümkün olduğu sürece katılmalıdır. 

(3) Sınavla ilgili açıklamaları sınav kağıdının üstüne yazar.  

(4) Üniversitenin düzenlediği sınav programına uymak zorundadır. Üniversiteye haber vermeden sınavı iptal 

edemez ya da erteleyemez. Sınav programını kendisi düzenleyen öğretim elemanları, iptal edilen ya da ertelenen 

sınavları atanmış gözetmenlere duyurmakla yükümlüdür. 

(5) Sınavın yürütülmesiyle ilgili sorumlu olan Gözetmen(ler)e yardımcı olur. Sınavın kurallarını ve süresini 

kendilerine bildirir. Bu kurallar bu yönergede belirtilen diğer kurallarla çelişemez. 

(6) Sınavın yürütülmesiyle ilgili bu yönergedeki kurallarla çelişen istisnalar tanımlayamaz; gözetmenleri bu 

istisnalara uymaya zorlayamaz. 

 


