
 

SINAVLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

 

Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 31 gereğince bir dersin final sınavına girebilmek 

için; devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak ve vize sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Bütünleme sınavına girebilmek için 

ise devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak ve final sınavına girmiş olmak gerekmektedir. Bu yüzden mazeretsiz olarak vize 

sınavına giremeyen öğrenciler final ve bütünleme sınavına giremeyeceklerdir. Vize sınavına girip mazeretsiz olarak final sınavına 

girmeyen öğrenciler ise bütünleme sınavına giremeyeceklerdir. 

 

Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 42’de belirtilen haklı ve geçerli mazeretlerden dolayı 

vize ve/veya final sınavına giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin bitimini takiben beş işgünü içerisinde bölüm başkanlıklarına 

dilekçeyle veya https://basvuru.kku.edu.tr/mazeret.aspx adresinden çevrimiçi başvuru yapması gerekmektedir. Birim yönetim 

kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde; giremedikleri vize sınavlarına final sınavlarından önce giremedikleri, giremedikleri 

final sınavlarının yerine ise bütünleme sınavına girerler. Söz konusu sınavlara ilgili birimin belirleyeceği tarihlerde girerler. Mazeret 

sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez. 

Her ne sebeple olursa olsun akademik takvim süresi dışında mazeret sınavı açılamaz. 

 

Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 

 Öğrenci tüm sınavlarda, öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak ve istenen diğer sınav gerekliliklerini yerine getirmek 

zorundadır. 

 Bir önceki sınavın bitimine göre mümkünse 5-10 dakika önceden sınav salonlarında sınav düzeninde yerleşilecektir.  

 Sınav salonlarında cep telefonları, kesinlikle kapalı olacaktır ve sıralarda, üzerinizde ve erişilebilecek veya görülebilecek yerlerde 

bulundurulmayacaktır.  

 Sınavda kullanılacak araç-gereçler (kalem, silgi, hesap makinası, cetvel, tablo, vb.) önceden temin edilecek, sınav esnasında hiçbir 

tedarik ve alışveriş yapılmayacaktır.  

 Her öğrenci oturduğu sıradan sorumludur. Sınav başlamadan önce, sıranızı ve yakınlarını kontrol ederek her türlü kopya 

olabilecek yazı, kâğıt, vb. gibi bulguları gözetmenlere bildiriniz. Aksi takdirde sorumluluk öğrencidedir.  

 Sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sınav başlamadan önce, tüm ders notlarınızı ve kitaplarınızı koridora, pencere 

kenarına veya gözetmenlerin göstereceği yerlere bırakınız.  

 Sıralarda görüşü engelleyici çanta, mont, vb. gibi malzeme bulundurmayınız.  

 Sınav başlangıcında, soru ve cevap kâğıtlarına ve sınav yoklama tutanağına ad-soyad-numara bilgilerinizi tükenmez kalem ile 

yazmanız sizin faydanıza olacaktır.  

 Sınavlarda kopya unsuru olan durumlardan (kopya, konuşmak, başkasının kağıdına bakmak, kağıdını başkasına göstermek, vb.) ve 

sınav düzenini bozan davranışlardan uzak durunuz.  

 Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve soru sormaları yasaktır. 

 Gözetmenlerin her türlü uyarıları yerine getirilecektir.  

 Gözetmenler, sınav disiplinine uymayan öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan kopya muamelesi yapabilir ve tutanak 

tutabilir.  

 Koridorlarda gürültü yapmayınız.  

 Bu kurallara ve üniversitemizin ilgili sınav yönetmeliğine uyulmaması durumunda, üniversitemiz Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

uygulanır. (Kopya çekme gibi disiplin suçlarında, okuldan uzaklaştırma cezası verildiğinden, öğrencilerimizin ömür boyu sicil 

mağduru olmamaları ve transkriptlerinde disiplin suçu işlediklerinin görünmemesi için, yukarıda belirtilen kurallara uymalarını 

önemle hatırlatırız.) 
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