ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMASI GEREKLİ KURALLAR
1.

Her öğrenci, eğer varsa ilan edilen sınav salonu ve sıra numarasına göre sınava girmek zorundadır.

2.

Öğrenciler sınavın başlama saatinden en az 5 dk önce sınav salonundaki yerlerini almalıdır.
Öğrencilerin, zorunlu haller dışında, sınavın başlamasını takip eden 30 dk boyunca salondan
çıkmamaları gerekir. Dersin sorumlusu ya da gözetmenler gerektiğinde bu sürede değişiklik yapabilir.

3.

Öğrenciler sınava “öğrenci kimlik belgesi”ni getirmek zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca
sıranın üzerinde durmalıdır.

4.

Sonradan alınan ek cevap kağıtları da dahil olmak üzere sınav kağıtları üzerine isim soyisim ve öğrenci
numarası yalnızca tükenmez veya dolma kalem ile yazılmalıdır. Aynı şekilde yoklama kağıdında yer alan
tüm bilgiler de tükenmez veya dolma kalem ile yazılmış olmalıdır.

5.

Sınav süresince cep telefonları kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar ulaşılamayacak
bir yerde muhafaza edilmelidir. Gözetmenler tarafından gösterilen yerlere bırakılan cep telefonları ile
ilgili sorumluluk tamamen öğrencinin kendisine aittir. Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması
sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında yakınında cep telefonunu bulunduran öğrenci(ler)
tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır.

6.

Sıraların üzerinde ya da yakın çevrede görülebilecek mesafede karalama veya not olmasından öğrenci
sorumludur. Öğrenciler, sınava başlamadan önce sıralarını ve çevresini kontrol etmeli, böyle bir durum
varsa sınav sorumlusu/gözetmenini sınav başlamadan önce bilgilendirmelidir.

7.

Öğrencilerin zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kağıtlarını teslim etmeden sınav salonundan çıkmaları
yasaktır. Sağlık raporu bulunanlar hariç sınavdan çıkmak zorunda bulunan bir öğrenci sınav kağıtlarını
teslim ederek çıkar ve tekrar sınava alınmaz.

8.

Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde
değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca dersin sorumlusu/gözetmeninin yer
değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.

9.

Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili
veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları yasaktır. Bu
sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere
bırakılmalıdır.

10. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi (sadece izin
verilen özelliklerde), tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav
esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
11. Sınav esnasında kurallara uymadığı tespit edilen, sınav düzenini bozucu davranışlar gösteren, uyarılara
rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu
tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/
öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirlenen cezalar
doğrultusunda disiplin soruşturması başlatılır.
12. Sınav bitiminde öğrenciler sınav kağıtlarını, sınav sorumlularının/gözetmenlerinin belirttiği düzende
teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.
13. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.
Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.
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