
ORTAK SINAVLARLA İLGİLİ KURALLAR 

Okulumuzda ortak sınavların ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleşmesi; 

öğrencilerimizin gereksiz disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmaması bakımından öğrencilerimizin 

ortak sınavlarda dikkat etmeleri gereken hususlar şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Okulumuzda ortak sınav öğrenci listeleri kelebek sistemi olarak adlandırılan yöntemle 40 

kişilik sınıf oturma planına göre oluşturulmaktadır. 

2. Sınav öncesinde sınıflara öğrencinin sınava gireceği sınıf ve oturma sırası liste şeklinde 

gönderilmektedir. Öğrencilerimizin herhangi bir ek uyarıya gerek kalmadan kendisi için belirlenen sınıf 

ve sırada sınava girmesi gerekmektedir. 

3. Öğrencinin oturma planında belirtilen sınıf ve sırada sınava girmediği tespit edildiğinde 

öğrencinin bu davranışı "Madde 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller: b) 

Yapması gereken görevleri yapmamak" kapsamında değerlendirilecektir. 

4. Öğrencilerimiz -varsa- cep telefonu, tablet vb. bilişim araçlarını sınav boyunca kapalı 

konumda ve çantalarında veya öğretmen masasında bulunduracaklardır. Sınav anında bilişim araçlarını 

açık konumda tuttuğu tespit edilen öğrencilerin bu davranışı "Madde 164- (1) Kınama cezasını 

gerektiren davranışlar ve fiiller: l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak" ve "n) Ders saatleri 

içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını ve düzenini 

bozmak" kapsamında değerlendirilecektir. 

5. Sınav anında bilişim araçlarıyla ilgilendiği, bu araçlara baktığı tespit edilen öğrencilerin bu 

davranışı, üst maddede belirtilen hususlara ek olarak "Madde 164- (1) Kınama cezasını gerektiren 

davranışlar ve fiiller: ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak" ve “Madde 48-Kopya 

çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine ... kopya çekenler için “K” olarak 

belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” kapsamında değerlendirilecektir. Bu anlamda "Saate 

bakıyordum, telefonda dersle ilgili bir şey yoktu, telefonu açık unutmuşum vb." bahanelerin herhangi bir 

geçerliliği olmayacaktır. 

6. Eğer kopya çekme teşebbüsü birden fazla kişinin ortak davranışı şeklinde ortaya çıkmışsa 

"Madde 164- (2)Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve 

davranışlar: j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak" kapsamında 

değerlendirilecektir.  

7. Öğrencilerimiz sınav başlamadan önce sınav yapılan dersle ilgili kitap, defter, ders notu vb. 

materyalleri çantalarında bulunduracaklardır. Sıralarının altında bu tür materyaller bulunan ve sınav 

anında bunlara baktığı tespit edilen öğrencilerin bu davranışı ""Madde 164- (1) Kınama cezasını 

gerektiren davranışlar ve fiiller: ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak" ve “Madde 48-

Kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine ... kopya çekenler için “K” 

olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”  kapsamında değerlendirilecektir. 

8. Öğrencilerimizin sınav için sırasına oturduğunda -varsa- sıranın üzerindeki dersle ilgili yazı, 

şekil vb. şeyleri silmesi; sınav boyunca yalnızca sınav kâğıdıyla ilgilenmesi; sınav sonuna kadar sınav 

kâğıdını teslim etmemesi gerekmektedir. Sınavını erken bitiren öğrencinin kâğıdını teslim ederek 

ders çalışması, telefonla ilgilenmesi gibi davranışlar içine girmesine izin verilmeyecektir. Aksine 

davranışta bulunan öğrenciler görevli öğretmenlerimiz tarafından dilekçeyle müdürlüğümüze 

bildirilecektir. 

9. Mazeretleri nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeret belgeleri 5 gün içinde teslim 

edilecektir. Mazeret sınavları, sınavların bitmesi beklenmeden yapılacak; öğrencilerimiz günde iki 

sınava (zorunlu hâllerde üç sınava) girmek zorunda kalabilecektir. Mazeret belgesi teslim edilmeyenler 

öğrencilerin ilgili ders puan hanesine “G” yazılacaktır. 

10. Öğrencilerimizin başarı düzeylerinin artması, olumsuz davranışların ortaya çıkmasının 

önlenmesi ve gereksiz yaptırımlarla karşılaşılmaması bakımından belirtilen hususlara uygun hareket 

edilmesi önemle rica olunur. (Bu tutanaktaki hükümlerin rehberlik ders saatinde tüm öğrencilere 

duyurularak sınıf panolarına asılması sağlanacaktır.) 
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