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SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

ORTAK DERS SINAVLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1- (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNUZEM) 

tarafından koordine edilen ortak derslerin sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenler. 

Dayanak 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu", 6114 sayılı “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezî Hizmetleri Hakkında Kanun” ve 11/07/2019 tarihli 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sinop 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim Sınav Koordinatörü: Birimlerde sınavların koordinasyonundan sorumlu, birim tarafından 

görevlendirilmiş dekanı/müdürü, 

b) Birim Sınav Koordinatör Yardımcısı: Birimlerde sınavların koordinasyonundan sorumlu dekan/müdüre 

yardımcı olan dekan yardımcıları/müdür yardımcılarını, 

c) Gözetmen: Birim salonlarındaki sınavlarda görev alan öğretim elemanlarını, 

ç) Kılavuz: Sınava ilişkin uygulama yönergesini ve sınav kurallarını içeren kılavuzu, 

d) Öğrenci: Ortak ders sınavlarına katılan öğrenciyi, 

e) Öğrenci Kimlik Belgesi: Sinop Üniversitesi tarafından hazırlanan, öğrencinin bilgilerinin yer aldığı 

belgeyi, 

f) Ölçme ve Değerlendirme Stüdyosu: Sınav evraklarının hazırlanması için SİNUZEM baskı odasını, 

g) Rektörlük: Sinop Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ğ) Salon Sınav Evrak Zarfı: İçinde sınav evrakı bulunan zarfı, 

h) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu, 

ı) Sınav Binası: Sınav yapılan binayı, 

i) Sınav Evrak Kutusu: İçinde sınav paketleri bulunan plastik kutuyu, 

j) SİNUZEM: Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

k) SİNUZEM Arşivi: Sınav evrakının saklanması için kullanılan SİNUZEM arşiv odasını, 

l) Şoför: Sınav evraklarının nakledilmesinden sorumlu kişiyi, 

m) Yedek Sınav Paketi: Yedek sınav evraklarının yer aldığı zarfı, 

ifade eder. 

 

 

Sınav esasları 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınav Esasları ve Sınav Görevlileri 

Madde 4- (1) Sınav aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir: 

(a) Sınav Soruları / Soru Kitapçığı 

(1)Sınav sorularının hazırlanmasında ilgili dersin öğretim elemanları sorumludur. Sınavlar; çoktan seçmeli, 

açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Soru kağıtları farklı test grupları içerecek 

şekilde hazırlanmış ise ilgili grupların dağılım düzenine dikkat ederek sınav kağıtlarını düzenler. 

(b) Gizlilik ve güvenlik 

(1) Sınav evrakı, güvenliği sağlanmış olan SİNUZEM Ölçme ve Değerlendirme Stüdyosunda hazırlanır. 

(2) Sınav evrakının dağıtımında, Sınav Evrak Kutuları kullanılır. 

(3) Sınav evrak kutuları, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen şoförler aracılığıyla 

araçlarla taşınır. 

(4) Sınav evrakının ilgili “Birim Sınav Koordinatörü” veya “Birim Sınav Koordinatör Yardımcısı”na teslim 

edilmesi ve toplanması imza karşılığında gerçekleştirilir. 

(c) Sınav uygulamasında birlik ve şeffaflık 

(1)Sınavlar; tüm birimlerde aynı gün ve saatte başlar ve biter. 

(2)Sınav süreleri SİNUZEM tarafından birimlere üst yazı ile bildirilir. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.



2/6  

(3) Sınav evrakının tasnifi ve sayımı yapılırken tespit edilen eksiklikler veya olağan dışı durumlar tutanak 

altına alınır. 

(4) Değerlendirme işlemi; ilgili dersin öğretim elemanı tarafından Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir. 

Sınav görevlileri 

Madde 5- (1) Yapılan sınavların niteliğine bağlı olarak sınavlarda görevlendirilebilecek sınav kurulları ve 

sınav görevlileri şunlardır: 

a)Birim Sınav Koordinatörü; sınavın yapıldığı birimlerde, sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci 

derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Birim Sınav Koordinatörlerini birimlerde dekan ve müdürler oluşturur. 

b)Birim Sınav Koordinatör Yardımcısı; sınavın yapıldığı birimde, sınav organizasyonuyla ilgili her konuda 

“Birim Sınav Koordinatörü”ne yardımcı olur. İlgili birimler tarafından görevlendirilen dekan yardımcısı ve 

müdür yardımcısı oluşturur. 

c)Dersin Öğretim Elemanı: İlgili derse atanmış, dersi fiilen veren, sınav soruları hazırlama, sınav evraklarını 

çoğaltma, paketleme, değerlendirme, sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi sistemine girme, itirazları 

değerlendirmeden sorumlu öğretim elemanıdır. Personel Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilir. 

(ç) Gözetmen; görev yaptığı salonda, sınavın yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamakla sorumlu 

öğretim elemanıdır. İlgili birimler tarafından görevlendirilir. 

(d) Özel Gereksinimli Öğrenci Gözetmeni; görevli olduğu salondaki özel gereksinim durumuna göre sınav 

sürecinde öğrenciye destek verir. İhtiyaç olması durumunda ilgili birimler tarafından görevlendirilir. 

(e)Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü: Sınavlar sürecinde gerekli koordinasyonu sağlar ve resmi 

yazışmaları yapar. SİNUZEM müdürü Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü olarak görev yapar. Müdürün 

görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendirdiği müdür yardımcısı görevlidir. 

f) Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatör Yardımcısı: Sınavlar sürecinde Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörü’nün verdiği görevleri yerine getirmekle sorumludur. SİNUZEM personeli arasından SİNUZEM 

müdürü tarafından görevlendirilir. 

g) Şoför: Sınav evrakını ve sınav görevlilerini görev yerlerine ulaştırır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

tarafından görevlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Giriş Belgeleri ve Sınav Evrakı 

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için gerekli belgeler 

Madde 6- (1) Sınava girmeye hakkı olan öğrenciler sınava girebilmek için “Sinop Üniversitesi Öğrenci Kimlik 

Belgesi”ni yanında bulundurmak zorundadır. Belgeler sınav başlamadan önce sınavın gözetmeni tarafından 

kontrol edilir. 

Sınav evrakı 

Madde 7- (1) Sınav evrakının içeriği aşağıda yer aldığı şekildedir. 

(a) Sınav Evrak Kutusu: Tüm sınav evraklarının yer aldığı ve üzerinde ilgili birim adı ve birim sınav 

koordinatörüne/yardımcısına ait bilgilerin yer aldığı kutudur. İmza karşılığında “Birim Sınav Koordinatörü” 

veya “Birim Sınav Koordinatör Yardımcısı” na teslim edilir ve imza karşılığında geri toplanır. Sınav evrak 

kutusu içerisinde aşağıdaki evraklar yer almaktadır: 

(1) Birim Sınav Koordinatörü/Yardımcısı Zarfı: Zarfın içerisinde aşağıdaki belgeler yer alır. (Aşağıdaki 

belgelerden Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Bilgisayar/Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri/Bilişim Teknolojileri derslerinin sınavlarında kullanılmak üzere toplamda dört nüsha 

bulunmaktadır.) 

(2) Sınav Evrakı Alındı-Verildi İmza Listesi: Gözetmenlere sınav evrakı zarfını teslim etme ve toplama 

sürecinde imzalatılacak olan tutanağı tanımlar. 

(3) Sınav tutanağı: Sınav ile ilgili yaşanacak sorunların tutanak altına alınmasını sağlayan evrakı tanımlar. 

b) Salon Sınav Evrakı Zarfı: Sınav sürecinde salonda gerekli olan belgeleri içerir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri 

ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Bilgisayar/Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilişim Teknolojileri dersleri için ayrı 

ayrı düzenlenir. Zarfın içinde aşağıdaki dokümanlar yer alır. 

Soru Kitapçıkları, 

Cevap Kâğıtları, 

Salon İmza Kâğıdı, 

Salon Sınav Tutanağı, 

Salon Sınav Kuralları. 
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c) Ayırma Mukavvası: Sınav kutusu içindeki Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, 

Bilgisayar/ Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilişim Teknolojileri dersi sınav zarflarını ayırmak için kullanılan 

mukavvadır. Sınavların bitiminde tüm evrakların ilgili ayırma mukavvası ile kutuya yerleştirilmesi gereklidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavın Uygulanması 

Evrak dağıtım düzeni 

Madde 8- (1) Dağıtım görevlisi sınavlardan en az bir hafta önce SİNUZEM tarafından üst yazı ile birimlere 

bildirilen tarihte “Sınav Evrak Kutusunu” “Birim Sınav Koordinatörü/Yardımcısına” imza karşılığında teslim 

eder ve sınavların bitiminde birimlerden imza karşılığında teslim alır. 

Sınavda kullanılması yasak olan nesneler 

Madde 9- (1) Öğrencinin sınav sürecinde harici bir kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, 

cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim araçları, depolama, kayıt ve veri 

aktarma cihazlarını kullanması yasaktır. 

(2) Kalem, silgi vb. materyaller öğrenci tarafından temin edilir ve sınavda sadece kuşun kalem kullanılır. 

Birim Sınav Koordinatörünün görevleri 

Madde 10- (1) Birim Sınav Koordinatörü’nün sınav sürecindeki görevleri şunlardır: 

(a) SİNUZEM’in üst yazı ile birimlere bildirdiği günde “Sınav Evrakı Kutusunu” teslim almak üzere 

birimlerinde hazır bulunur ve görevli şoförden imza karşılığında teslim alır. 

(b) “Sınav Evrakı Kutusunu” açar ve sınav paketlerini kutulardan çıkarır. Sınav kutusunun veya paketinin zarar 

gördüğünü tespit etmesi durumunda tutanak düzenler. 

(c)Sınav evraklarının eksik olup olmadığını kontrol eder. 

(ç) Sınav günü Salon Sınav Evrak Zarfı’nı, Sınav Evrakı Alındı-Verildi İmza Listesi’ni imzalatarak sorumlu 

gözetmenlere teslim eder. 

(d) İhtiyaç duyulması halinde Yedek Sınav Paketi’ni açar ve kullanır. 

(e) Aksi belirtilmedikçe sınavın ilk 15 dakikasında hiçbir adayın salonu terk etmeyeceğini sınav 

gözetmenlerine hatırlatır. 

(f) Özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu salonda Özel Gereksinimli Öğrenci Gözetmeni’ne öğrenciye 

yönelik gerekli bilgilendirmeyi yapar. 

(g) Sınav Salonlarını denetleyerek sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesini ve salon kapılarının sınav 

süresince açık tutulmasını sağlar. 

(ğ) Sınav sürecinde oluşabilecek sorunları imkanlar dahilinde giderir, gideremediklerini Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörüne bildirir. Durumu Sınav Tutanağı ile tespit eder ve tutanağı Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörüne teslim eder. 

(h) Sınav bitiminde Salon Sınav Evrakı Zarfı’ nı gözetmenden Sınav Evrakı Alındı-Verildi İmza Listesi’ ne 

imza attırarak alır. 

(ı) Sınavların bitiminde tüm paketleri Ayırma Mukavvası’nı kullanarak derslerine göre ayırır, en üste Sınav 

Birim Koordinatörü/Yardımcısı Zarfı’nı koyarak tüm belgelerin Sınav Evrakı Kutusu’na yerleştirildiğinden 

emin olur. 

(i) Sınav Evrakı Kutusu’nu teslim tarihine kadar güvenli bir yerde muhafaza eder. 

(j) SİNUZEM’in üst yazı ile birimlere bildirdiği tarihte Sınav Evrakı Kutusu’nu hazır eder ve görevli şoföre 

imza karşılığında teslim eder. 

Birim Sınav Koordinatörü Yardımcısı görevleri 

Madde 11- (1) Tüm sınav işleyişinde Birim Sınav Koordinatörü ile eş güdümlü çalışır ve Birim Sınav 

Koordinatörü tarafından verilen iş ve işlemleri gerçekleştirir. 

Gözetmenin görevleri 

Madde 12- (1) Gözetmenin sınav sürecindeki görevleri şunlardır: 

(a) Sınavın başlamasından 15 dakika önce Birim Sınav Koordinatörü/Yardımcısından Salon Sınav Evraklarını 

imza karşılığı teslim alır. 

(b) Görevli olduğu salonu sınav düzenine uygun duruma getirir. 

(c) Görevli olduğu salonda kimlik denetimi gerçekleştirir. 

(ç) Öğrencilerin cep telefonu vb. mobil cihazlarının sınav süresince kapalı konumda olduğunu temin; sınavda 

kullanılması yasak olan nesnelerin bulunmadığını tespit eder. 
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(d) Soru ve cevap kâğıtlarını sayar. Eksik olması durumunda Birim Sınav Koordinatörü’nden yedek soru ve 

cevap kâğıdı temin ederek sınavı yürütür. 

(e) Salon sınav evrakı zarfı içindeki sınav optik kağıtlarını ve sınav kağıtlarını dağıtır. 

(f) Sınav Evrakı içeriği zarar görürse tutanak düzenleyerek durumu Birim Sınav Koordinatörü’ne bildirir. 

(g)Öğrenciler, önceden duyurulan sınav tarihi ve saatinde sınava girmek zorundadır. Gözetmen sınavın ilk 15 

dakikası içinde sınav salonuna gelen öğrenciyi sınava alır. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun 

hiçbir aday sınava alınmaz. 

(ğ) Sınav kurallarında aksi belirtilmedikçe sınavın ilk 15 dakikası içinde sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir 

öğrencinin salondan çıkmasına; herhangi bir nedenle salondan çıkan öğrencinin de tekrar sınava girmesine izin 

vermez. 

(h) Sınav kurallarını adayların duyabileceği şekilde okur. 

(ı) Soru kağıtları dağıtıldıktan sonra eksik sayfa, basım hatası vb. olup olmadığını araştırmaları için öğrencileri 

sayfaları hızlıca kontrol etmeleri konusunda uyarır. Hatalı veya eksik soru varsa Birim Sınav 

Koordinatörü’nden yedek soru ve cevap kâğıdı temin ederek sınavı yürütür. 

(i) Salon İmza Kağıdına sınava giren tüm öğrencilerin imza atmasını sağlar. 

(j) Sınav kurallarına uymayan öğrenci için Sınav Tutanağı düzenler ve imzalar. 

(k) Salon kapısını sınav süresince açık tutar. 

(l) Yüksek sesle “SINAV BAŞLAMIŞTIR” diyerek sınavı başlatır, Sınav bitmeden 15 dakika önce 

“SINAVIN BİTMESİNE 15 DAKİKA KALMIŞTIR” diyerek öğrencileri uyarır; Sınav süresi bittiğinde ise 

yüksek sesle “SINAV BİTMİŞTİR” diyerek sınavı sonlandırır. 

(m) Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtlarını adaylardan eksiksiz olarak teslim alır. Sınav evrakında eksiklik 

varsa salonun dikkatli bir şekilde aranmasını sağlar, buna rağmen sınav evrakı bulunamadıysa salondaki tüm 

sınav gözetmenleri tarafından imzalanmak üzere tutanak düzenler. 

(n) Sınav bitiminde, sınav evrakının tamamını (tutanaklar da dâhil) Bina Sınav Koordinatörü’ne imza 

karşılığında teslim eder. 

Özel Gereksinimli Öğrenci Gözetmeninin görevleri 

Madde 13- (1) Gerektiği durumda birimler tarafından görevlendirilir. Özel Gereksinimli Öğrenci 

Gözetmeninin görevleri şunlardır: 

(a) Salonundaki öğrencinin özel gereksinimine göre öğrenciye yardımcı olur. 

(b) Özel bir yönerge iletilemediği sürece Gözetmenin görev ve sorumluluklarına tabiidir. 

Şoför 

Madde 14- (1) İlgili şoförlerin görevleri şunlardır. 

(a) SİNUZEM tarafından belirlenen ve birimlere bildirilen gün ve saatte Rektörlük binasında evrakların 

dağıtımı için hazır olur. 

(b) Birim sınav kutularının araçlara taşınmasında yardımcı olur. 

(c) Birim sınav kutularını imza karşılığında Birim Sınav Koordinatörü/Yardımcısına teslim eder. 

(ç) SİNUZEM tarafından belirlenen günlerde birimleri ziyaret ederek sınav kutularını imza karşılığında Birim 

Sınav Koordinatörü/Yardımcısından teslim alır. 

(d) Sınav Kutularını SİNUZEM’e ulaştırır ve imza karşılığında Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörü/Yardımcısına teslim eder. 

Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü 

Madde 16- (1) Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü’nün görevleri şunlardır: 

(a)Sınavlar sürecinde birimler arası gerekli koordinasyonu sağlar ve resmi yazışmaları yapar. 

(b)Sınav tarihleri, saatleri, sınav dağıtım/toplama tarihlerini belirler, birimlere üst yazı ile bildirir. 

(c)Dağıtım günü imza karşılığında sınav kutularını ilgili şoföre teslim alır. 

(ç) Sınavların bitiminde görevli şoföre imza karşılığında sınav kutularını teslim eder. 

(d) Tutanak tutulan sınavlardaki gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili birimler ile yazışmaları gerçekleştirir. 

Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü Yardımcısı 

Madde 17- (1) Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü Yardımcısının görevleri şunlardır: 

(a) Sınavlar sürecinde Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü’nün verdiği görevleri yerine getirir. 

(b) Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan sınav evrakını derslere göre ayırır ve Sınav Evrakı Kutularına 

yerleştirir. 

(c) Sınav Evrakı Kutusu içerisine gerekli olan tutanakları yerleştirir ve sınav kutularını kapatır. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.



5/6  

(ç) Sınav bitiminde Sınav Evrakı Kutularını açarak sınav evrakını derslere göre ayırır. Sınav evrakı ile ilgili 

bir sorun tespit edilirse tutanak tutar. 

(d) Sınav evrakını dersin öğretim elemanına değerlendirmek üzere teslim eder. 

(e) Değerlendirme sonunda öğretim elemanından sınav evrakını teslim alarak SİNUZEM Arşiv Görevlisine 

teslim eder. 

Dersin Öğretim Elemanı 

Madde 18- Dersin öğretim elemanının sınavlar ile ilgili görevleri şunlardır: 

(a) Dersin öğretim elemanı sınav sorularını hazırlar. 

(b) Sınavdan bir hafta önce birimlerden girdikleri derse kayıtlı olan öğrencilerin listelerini alır. 

(c) Listelere göre sınav kağıtlarını çoğaltır ve Salon Sınav Evrakı Zarfı’na her bir program ayrı olacak şekilde 

yerleştirir. 

(ç) Zarflara Sınav Evrakı Etiketleri’ni yapıştırır ve etiketlerin üzerlerini listeye göre doldurur. 

(d) Salon Sınav Evrakı Zarflarını birimlere göre ayrılmış kutulara yerleştirir ve Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörü Yardımcısına teslim eder. 

(e) Sınavların bitiminden sonra değerlendirmek üzere ilgili evrakları Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü 

Yardımcısı’ndan teslim alır. 

(f)Değerlendirme sonrasında arşivlemek üzere evrakları yeniden Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü 

Yardımcısına teslim eder. 

Adayların kimlik denetimi 

Madde 19- (1) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgelerini 

yanlarında bulundurmak zorundadır. 

Sınav evrakının saklanması 

Madde 20- (1) Öğretim elemanı tarafından her yarıyıl sonunda verdiği derslere ait sınav evrakını (soru 

kağıtları, cevap kağıtları, puanlanmış cevap anahtarı, imzalı sınav sonuç çizelgeleri, sınav yoklama tutanağı) 

kapalı zarf içinde Uzaktan Eğitim Sınav Koordinatörü Yardımcısı’na teslim eder. Uzaktan Eğitim Sınav 

Koordinatörü Yardımcısı evrakları arşivlemek üzere SİNUZEM Arşiv Görevlisine teslim edilir. SİNUZEM 

Arşiv Görevlisi sınav evraklarını Rektörlükte yer alan arşiv odasını kaldırır. 

Sınav itirazı 

Madde 21- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına akademik takvimde ilgili sınav sonuçlarının internetten girilmesi 

için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak 

itirazda bulunabilir. 

(a) İtiraz; ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı 

arşivdeki sınav evraklarını SNU-FRM-021 Arşiv Evrakı Ödünç İade Formu doldurarak talep eder. Sınav 

cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye 

en geç 10 (on) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir. 

(b) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark 

edilmesi halinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ile birlikte gerekçeli başvurusunu akademik takvimde 

sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık 

veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Dekanlık/müdürlük başvuruyu karara bağlar ve uygun görmesi halinde 

not düzeltme formunu onaylayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. 

(c) Bu maddede belirtilen itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde öğretim elemanı, 

not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen 

son tarihten itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe sunar. İlgili birimin 

Yönetim Kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar. 

Adayın sınavının geçersiz sayılacağı durumlar 

Madde 22- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan 

veya bunlardan birini yaptığı daha sonra tespit edilen öğrenciler hakkında Sinop Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 23- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim 

Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.



6/6  

Yürürlük 

Madde 24- (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.


