
Sınav başlangıç saatinden 15 dk. sonra gelen öğrenci hiçbir suretle sınava alınamaz. Sınav 

kuralları 2.  Sayfada yer almaktadır. EM: Eski Müfredat Öğrencilerinin Dersleridir. 
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Tarih/Gün Sınıf 

Sınav 

Başlangıç 

Saati 

Sınav Bitiş 

Saati 
Dersin Adı Sınav Salonu 

18.04.2022 

Pazartesi 

1 13:00 13:20 Moda Resmine Giriş  Öğr. Elemanı Odası 

2 13:20 13:40 Giysi Tasarımı Öğr. Elemanı Odası 

2 14:00 15:00 Sanat Akımları Öğr. Elemanı Odası 

1 15:00 16:00 Tekstil Teknolojisi D203 

2 16:00 17:00 Moda Pazarlama D203 

EM 15:00 15:20 Moda Resmi ve İllüstrasyon Öğr. Elemanı Odası 

EM 15:20 15:50 Bilgi ve İletişim Teknikleri Öğr. Elemanı Odası 

 

19.04.2022  

Salı 

1 13:00 14:00 Kalıp Hazırlama II D202 

2 14:00 14:20 Bil. Des. Giysi. Tas.  Öğr. Elemanı Odası 

2 14:30 15:00 Moda Fotoğrafçılığı Öğr. Elemanı Odası 

2 15:00 15:20 Bilgisayarlı İllüstrasyon Öğr. Elemanı Odası 

EM 15:20 15:40 Kişiye Özel Giysi Tasarımı Öğr. Elemanı Odası 

EM 15:40 16:00 Katalog Hazırlama Öğr. Elemanı Odası 

 

        

20.04.2022 

Çarşamba 

1 09:00  Türk Dili II D202 

1 13:00  Ata. İlke ve İnk. D202 

1 15:00  İngilizce II D202 

 

21.04.2022 

Perşembe 

1 13:00 14:00 Kumaş Yapısı II D202 

2 14:00 15:00 Örme Diz. ve Ana. D203 

1 15:00 16:00 Mesleki Teknik Çizim II Çizim Salonu 

2 16:00 17:00 Moda Eğilimleri D203 

 

22.04.2022 

Cuma 

1 13:00 13:20 Giysi Üretimi II Öğr. Elemanı Odası 

2 13:30 15:30 Bil. Des. Kalıp Haz. II Tek. Bil. Lab. 

1 15:30 16:15 Moda Tarihi D202 

2 16:15 16:30 Kumaş Tasarımı II Öğr. Elemanı Odası 

EM 16:30 17:00 Moda Aksesuar Tasarımı Öğr. Elemanı Odası 

Tasarım Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr Üyesi Gamze OKYAY 



Sınav Kuralları  

1. Sınav salonuna kitap, defter, ders notu vb. ile girilemez. Bu malzemeler ancak kapalı 

bir çanta içerisinde sınav salonuna sokulabilir. Öğrenciler çanta ile sınav salonuna 

girebilirler fakat sınav süresince çantalarını açamazlar. Bu sebeple ihtiyaçları olan 

malzemeleri sınavdan önce sıralarına çıkarmaları ve sınav süresince çantalarını ağızları 

kapalı şekilde kendisinden uzakta tutmaları gerekmektedir. 

2. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve 

sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini 

sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde muhafaza etmelidir. 

3. Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve 

“sınav tutanak kâğıdını” imzalamak zorundadır. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav 

kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca sınav kâğıdına ismini yazmayan ve/veya 

yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. 

4. Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep 

göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. 

5. Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları 

dışında soru sorulamaz. 

6. Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten 

dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. 

Sınav başladıktan sonra sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 

dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci kesinlikle alınamaz. Öğrenciler 

sınavları bitse bile ilk 15 dakika sınav salonunu terk edemezler. 

7. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim 

etmeden sınavdan çıkılamaz. Öğrenci sınav kâğıdını vermeden sınav salonunu hiçbir 

sebeple terk edemez. 

8. Sınav süresince cep telefonlarının (Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda ve 

öğrencinin ulaşamayacağı bir yerde tutulacaktır) açık tutulması, kapalı olsa dahi 

öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Sınav süresince kulaklık 

takılamaz; cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçlar bulundurulamaz ve 

bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılamaz. 

9. Sınavını tamamlayarak sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrenci, derhal sınav 

salonunu terk edecektir. Sınavını bitiren öğrenci, “çantam, kitabım, montum kaldı” gibi 



isteklerde bulunarak sınav tamamen bitmeden tekrar sırasına dönemez ve sınav 

salonuna giremez. 

10. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılar ile sıra altındaki ve etrafındaki 

belgelerden, sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını 

kontrol etmeli, böyle bir durum varsa, sınav başlamadan önce bu yazıları silmeli ve/veya 

gözetmene bildirmelidir. 

11. Öğrenciler “öğrenci kimliğini” eğer kimlik yoksa “öğrenci işleri/e-devletten” 

biriminden alınmış olan “öğrenci belgesini” yanında bulundurmak zorundadırlar. 

Yanında öğrenci kimliği veya öğrenci belgesi bulunmayan öğrenciler sınava alınmazlar. 

12. Sınavını bitiren öğrenciler koridorda bekleyemezler, diğer sınav salonlarına giremezler 

ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşmalar/işaretleşmeler yapamazlar. 

13. Öğrenci sınav salonuna; sınavda kullanması zorunlu tutulanların haricinde materyal 

getiremez. Buna rağmen getirilmişse mutlaka öğrenciden uzak yerlere bıraktırılmalı, 

öğrencinin oturduğu sırada, yanında veya masa gözlerinde bıraktırılmamalıdır. 

14. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları; sınav kurallarını, düzenini ve 

işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine 

hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav 

görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri, bir tutanakla 

haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildirmelidirler. 

15. Öğrenciler sınava şeffaf pet/cam şişede su getirebilirler ancak ilgili su şişesinin üzerinde 

etiket bulunmamalıdır. 

16. Öğrenciler sınav süresince konuşamazlar, birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri 

malzeme isteyemezler. 

17. Gözetmenler, bu tür hareketleri kopya çekmeye/vermeye girişim olarak 

değerlendirebilir ve buna göre işlem yapabilirler. 

18. Sınav süresince öğrencilerin, aynı hizada ve düzgün bir şekilde oturmaları gerekir. 

Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarıları 

dikkate almayanlar hakkında kopya işlemi yapılır. 

19. Sınava giren tüm öğrenciler, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekle ve bu 

kurallara uymakla yükümlüdürler. 

20. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince, “sınavlarda kopya 

çekmek veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek” suçu, “bir veya iki yarıyıl için 

uzaklaştırma” cezası gerektirmektedir. Aynı yönetmeliğe göre, “kendi yerine başkasını 



sınava sokmak” suçu ise “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını” 

gerektirmektedir ve yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma açılmaktadır. 

                                                                                                                     

Tasarım Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr Üyesi Gamze OKYAY 

 


