Sınavlar sırasında öğrencilerimizin aşağıda sıralanan uyarıları dikkate almaları kendi çıkarları ve başarıları
açısından çok önemlidir. Sonradan mağdur duruma düşülmemesi için dikkate alınmaları önemle
duyurulur.


Sınav Uygulama Kuralları’nı mutlaka okuyunuz.



Sınavlarda görevli personel sınav düzenin sağlanması ve sınavın kurallara uygun yürütülmesinde
tam yetkilidir. Ders sorumlusu öğretim elemanlarının da yardımıyla bu görevlerini yaparlar.



Sınavların huzurlu bir şekilde yürütülmesini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunan öğrenciler
görevliler tarafından uyarılacak, devam etmesi halinde bu durum sınav tutanağına işlenerek
bölüm Başkanlığına iletilecek ve yapılacak soruşturma sonucunda bu öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılabileceği gibi disiplin cezası da uygulanabilecektir.



Sınava girecek öğrenciler yanlarında yeni bandrollü öğrenci kimliklerini, bir adet tükenmez kalem,
en az bir adet kurşun kalem ve silgi bulundurmalıdırlar. Artık arsınavda herkesin uygulamadan
haberdar olması nedeniyle yeni bandröllü kimliği olmayanlar sınava alınmayacaktır.



Soru ve cevap kağıtlarına öğrenci numarası ve ismi tükenmez kalemle mutlaka yazılacaktır.
Sınavda 2 ve daha fazla cevap kağıdı kullanan öğrenciler bu ek kağıtlara numaralarını ve kaçıncı
kağıt olduğunu görevlilere mutlaka yazdırmalıdırlar.



Cep telefonları sınav salonuna girilmeden tümüyle kapatılmalı (yani enerjisi kapalı olmalı) ve
sınavın yapıldığı sınıf içerisinde sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrasında kesinlikle görünürde
olmamalı, kullanılmamalıdır. Sınıf içerisinde görülen cep telefonu kapalı dahi olsa sahibi kopya
muamelesi görecektir. Sınavlarda görüntü kaydedebilen ve haberleşme özelliği olan herhangi bir
cihazın bulundurulması da kopya sayılacaktır.



Sınavlarda sadece 4 işlem, trigonometrik fonksiyonları ve sonucu sakla‐çağır türünden belleği
olan hesap makinelerinin kullanımı serbesttir. Elektronik sözlük, programlanabilen ve veri
depolama özelliği olan hesap makinelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir.



İlgili ders sorumlusu aksini belirtmediği sürece sınava herhangi bir ders notu getirilmemeli,
getirilenler sıralara değil çıkarken alınacak şekilde yazı tahtasının önünde bulunan zemin
çıkıntısının üzerine, duvar dibine doğru bırakılmalıdır.



Palto, mont, kazak vb. kıyafetler sıra üzerine değil, sınıflarda bulunan askılara asılmalı, veya
oturulmayan sıraların sandelyesi üzerine bırakılmalıdır.



Çantalar sıra üstüne değil, sıranın altına uzak köşede yere konulmalı ve sınav süresince
dokunulmamalıdır.



Sınavlar sırasında lavaboya gidilmesine izin verilmeyecektir. İhtiyacı olanlar sınav başlamadan bu
ihtiyaçlarını gidermelidir. Sağlık durumu nedeniyle bu kurala uyamayacak olan öğrencilerin
sınavlara girmeden en az 2 gün öncesinden durumlarını Bölüm başkanlığına bildirmeleri
gerekmektedir.



Sağlık durumları nedeniyle rapor alıp sınava giremeyen (Sadece ARASINAV için geçerlidir. FİNAL
VE BÜTÜNLEME SINAVLARININ TELAFİSİ YOKTUR.) öğrenciler bu raporlarını rapor tarihinden
itibaren 1 hafta içerisinde Bölüm Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Geç teslim edilen
raporlar dikkate alınmayacaktır. Rapor alınan günde öğrenci hiçbir sınava giremez. Girse bile
geçersiz sayılacaktır.
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