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SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Öğrencilerin sınavlarda yanlarında öğrenci kimlik belgesi bulundurmaları zorunludur. Yanlarında

kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava kesİnlilde alınmaYacaktır.

2. Öğrenciler bölüm başkanlığı tarafindan belirlenen salonlarda sınava girmek zorundadır. Gerekli

durumlarda gözetmenler slnav yerini ya da salonunu değiştirebilirler.

3. Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesi imzalanana kadar ve ilk 15 dakika sınav salonunu terk

etmeyecektir.

4. Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, srnavln bitiş saatine kadar bir daha

srnav salonrına giremeyecektir.

5. Öğrenciler slnav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb. yerlerde kitap, defter, ders notu, saat

fonksiyonu dışında fonksiyoıru bulunan saat, cep telefonu, bilgisayarlı hesap makinesi ve çağn cihazı

ı.b. bulunduralnaz. yukarıda sayılan gereçlerin tümü sınav sonuna kadar salondaki masanm üzerinde

veya gözetmenin uygun bulduğu bir noktada mühafaza edilecektir. Ancak dersin öğretim elemanının

izni olması halinde sözlük, hesap makinesi, hesap cetveli vb. araçları bulundurabilirler. Aksi

davranrşlar kopya muamelesi görecektir.

6. Otur1ılan sıraların üzerinde, duvarlarda vb. yerlerde karalama veya not olmasından öğrencİ

sorumludur. Lütfen sınava başlamadan önce slranlzl kontrol ediniz. Böyle bir durum varsa

gözetmeninizi sınav başlamadan önce bilgilendiriniz. Aksi durumda notlar sınavda çıkan sorularla

ilgili olsun ya da olmasın ilgili öğrenci sorumlu olup kopya muamelesi görecektir.

7. Her ne sebeple olursa olsun kalem, silgi, hesap makinesi vb. gibi araçların slnav esnasında alınıp

verilmesi veya ortak kullanılması yasaktır

8. Öğrencilerin slnav sırasında bir diğerinin kağıdına bakması, etrafındakilerle konuşması,

işaretleşmesi, kağıdını göstermesi yasaktır. Yoksa kopya muamelesi görecektir.

9. Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru soffnaları yasaktır.

10. Sınav salonlarrnda görev yapan gözetmen, sınavtn sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden

sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Öğrenciler sınav görevlilerinin her türlü uyarısına

riayet etmek zorundadır.

11. Öğrenci sınav kağıdını vermeden sınav salonunu hiçbir sebeple terk edemez.

12. Sınavı biten öğrenciler, koridorlarda toplanmadan, gürültü yapmaksızın sınav bİnasınl terk

edecektir.

13. Yukarıda beliıtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.


