
Mülakatlarda ve Sözlü Sınavlarda Uyulması Gereken Etik Hususlar 
 
Madde 1- Mülakatlarda ve sözlü sınavlarda jüri üyelerinin uyması gereken 
etik hususlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

• “Akademik hayatın bütün aşamalarında, öğretim ve akademik 
değerlendirmeler bilimsel liyakat ölçütlerine göre yapılır.” (YÖK- Etik 
Yönergesi). 

• Tüm aday öğrencilere eşit ve adil davranılmalıdır.   
• Akademik sorumluluk ve haklar çerçevesinde seviyeli ve nezih bir 

sınav ortamı oluşturulmalıdır. 
• Jüri üyeleri öğrencilere ve birbirine karşı saygılı olmalıdır. 
• Bölüm/program öğretim üyeleri, sınav sırasında jüri üyelerine saygılı 

olmalıdır.  
• Jüri üyeleri, sorunun yanlış olması gibi bilgi yanlışlığı olan özel 

durumlar dışında, birbirinin sorularına müdahale etmemelidir.  
• Öğrenciye soru sorulduktan sonra bilgi seviyesini anlamayı 

zorlaştıracak şekilde ipucu verilmeye çalışılmamalıdır.  
• Sorular yeterince açık olmalı, akademik çerçevenin dışına çıkmamalı 

ve öğrenciye yanıtlaması için yeterli süre verilmelidir. 
• Öğrencinin sınavda vermiş olduğu cevaplarda yanlışlık olsa bile, 

öğrenciyi küçük düşürücü yorumlar yapılmamalıdır.   
• Öğrencinin giyim tarzı ve kıyafeti ile ilgili bir yorum yapılmamalıdır.  

 
Madde 2 – Aday öğrencilerin ve öğrencilerin mülakatlarda ve sözlü 
sınavda uyması gereken etik hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Lisansüstü programlara giriş mülakatlarında, adaylar gelecek planları 
hakkında jürinin sorularına, dürüst biçimde yanıt vermelidir. 

• Öğrenciler veya öğrenci adayları jüri üyelerine saygılı olmalıdır. 
• Öğrenciler ve öğrenci adayları, ilan edilmiş sözlü sınav veya 

mülakatın başlama zamanına ve sürelerine uymaya özen 
göstermelidir. 

  



 Yazılı Sınavlarda Uyulması Gereken Etik Hususlar 
 
Madde 1- Yazılı sınavlarda öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uyması 
gereken etik hususlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

• Öğrenciler ve öğretim elemanları ilan edilmiş sınav başlama 
zamanına ve sürelerine uymaya özen göstermelidir.   

• Öğrenciler, kopya niteliği taşıyabilecek veya bu şekilde 
algılanabilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır. Bu amaçla, açıkça izin 
verilmediği sürece, bilgisayar, cep telefonu, tablet vb elektronik 
cihazlar ile kitap, ders notu gibi kaynakları erişilebilecek yakınlıkta 
bulundurmamalı (açık olmasa bile sıranın üzerine koymamalı), sınav 
esnasında herhangi biriyle yazılı/sözlü iletişime geçmemelidir. 

• Kitap, ders notu ya da çeşitli araç gereçlerin kullanılmasına izin 
verildiği durumlarda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından 
kullanılmalı ve paylaşılmamalıdır.  

• Öğrenciler ve öğretim elemanları, sınavın sakin bir ortamda 
yapılması ve sınava devam edenlerin dikkatinin dağıtılmaması 
konusunda özen göstermelidir. 

• Öğretim elemanı, gerekli gördüğü takdirde, sorunun doğru 
algılanabilmesi için sınav sorularıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir. 
Ancak, sorunun çözümüne olumlu ya da olumsuz etkide 
bulunabilecek şekilde açıklamalar yapılmamalıdır. 

 


