TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
DERS SORUMLULARI (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Okutmanlar)
1.Ders sorumlusu, sınav salonu/sınıfı kapasitelerine göre sınav soruları, sınav/kopya tutanağı (Bölüm
sekreterliğinden veya Fakülte sayfasından temin edilecek),cevap kâğıtları((Bölüm sekreterliğinden)ve sınav
yoklama listesi vb. oluşan sınav evrakını her salon/sınıf için ayrı ayrı hazırlanıp zarf içerisine koyar ve sınavın tüm
sınav salonlarında/sınıflarda belirlenen saatte aynı anda başlatılmasını sağlar.
2.Ders sorumlusu, sınavın sağlıklı yapılmasından birinci derecede sorumludur. Bu amaçla sınavlarda
salonlarda/sınıflarda hazır bulunması esastır. Zorunlu haller durumunda ders sorumlusu kendi adına yetkili bir öğretim
üye veya elemanını sınavlarında bulundurmak zorundadır. Bu hususun takibi, ilgili bölüm başkanlıklarınca yapılır.
3.Ders sorumlusu, genel sınav kurallarının dışında, ilgili sınavın nasıl uygulanacağı konusundaki kuralları ve sınav
süresini en uygun bir şekilde belirler.
4.Bir sınavda soruların ağırlık oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp
yararlanılmayacağı ders sorumlusu tarafından öğrencilere sınav başlamadan önce duyurulur.
5.Sınavın bitiminde, bütün sınav evraklarını en kısa süre içerisinde görevli gözetmenlerden teslim alır ve ilgili mevzuat
ve Dekanlığın belirlemiş olduğu esaslar dâhilinde sınav sonuçlarını ilan eder, varsa not itirazlarını inceler ve not itiraz
sonucu Bölüm Başkanlığına iletir.
6.Sınavın bitiminde, sınavla ilgili cevap anahtarını öğrenci panosunda ilan eder veya takip eden ilk derste öğrencilere
açıklar.
7.Dönem sonunda tüm sınav evraklarını ilgili zarflar içerisinde arşive konulmak üzere Bölüm Başkanlığına imza
karşılığını teslim eder.
8.Yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda ilgili mevzuat ve Dekanlığın belirlediği usul ve esaslar geçerlidir.

TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
GÖZETMENLER
1.Gözetmenler, ders sorumlusu tarafından hazırlanacak/hazırlatılacak olan sınav evrakını sınav saatinden en az 15
dakika önce ders/sınav sorumlusunca belirlenen yerde teslim alırlar ve sınav başlamadan en az 10 dakika önce
salonunda/sınıfta hazır bulunurlar.
2.Gözetmenler, öğrencilerin sınavda uyması gereken temel kuralları açıklarlar. Sınav yoklaması, yoklama belgesinde
öğrencinin kendisi için ayrılmış alanı tükenmez kalem veya dolma kalemle imzalaması suretiyle gözetmenler
tarafından alınır.
3.Gözetmenler, sınavlarda kimlik bilgileri kısmının tükenmez kalem veya dolma kalem doldurulmasını sağlarlar.
4.Gözetmenler sınav başlamadan önce öğrencilerin kimlik kontrolünü yapar. Fotoğraflı öğrenci kimlik kartı veya onaylı
öğrenci belgesi olmayan öğrencileri sınava almazlar. Ancak sınav yoklama listesinde adı olmak kaydıyla, fotoğraflı
öğrenci kimlik kartı veya onaylı öğrenci belgesinin bulunmadığı durumda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.
da geçerli olabilir. Kimliği olmayan, ilgili dersle ilişiği olmayan veya sınav yoklama belgesinde adı bulunmayan kişiler
sınava alınmazlar. Sınav soru ve cevap kâğıtları her öğrenciye teker teker görevliler tarafından dağıtılır.
5.Gözetmenler sınava giren her öğrencinin, sınav tutanağına imza atan kişiyle aynı olduğunu denetlemek ve sınav
düzenini sağlamakla yetkili ve sorumludurlar.
6.Ders sorumlusunun sınav kâğıdında belirttiği sınav süresi dikkate alınarak, sınavın başlangıç ve bitiş süreleri
öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazılır. Sınav bitimine 15 ve 5 dakika kaldığı öğrencilerin duyabileceği şekilde
duyurulur. Gözetmen, ders sorumlusunun onayı olmadan ek süre veremez.
7.Gözetmenler, sınavın bitiminde, sınav kâğıtlarını sayar, tutanakta sınava giren öğrenci sayısıyla teslim edilen sınav
kâğıdı sayısının aynı olup olmadığını kontrol ederler, ilgili tutanağı/tutanakları eksiksiz bir doldururlar ve imzalarlar.
Bütün sınav evrakını dersin sorumlusuna en kısa süre içerisinde teslim ederler.
8.Gözetmenler, sınavın içeriğine karışmaz, sınav süresince sınavı yapılan ders içeriği ile ilgili öğrencilerden gelen
sorulara yanıt vermezler. Soru kağıtlarında herhangi bir baskı hatası olduğu tespit edilirse durum ders sorumlusuna
bildirirler.
9.Sınav esnasında gözetmenler kendi aralarında sohbet edemez, yeme içme işiyle meşgul olmaz ve ders
sorumlusunun iznini almadan, kat sorumluları hariç, sınav salonundan ayrılamazlar. Gözetmenlerin cep telefonları
kesinlikle kapalı konumda bulundurulmalı ve sınav süresince asla kullanılmamalıdır. Gerekli durumlarda kat
sorumlusundan yardım alırlar. Gözetmenler sınav salonunda gazete, dergi, kitap gibi materyal bulunduramaz ve
okuyamaz. Öğrencilerce yanlış anlaşılabilecek hiçbir diyaloga girmezler.
10.Gözetmenler, belirtilen yer ve zamanda sınav için hazır bulunmak zorundadır. Geçerli bir mazereti olmadan sınav
görevine gelmeyen veya geç gelen görevliler hakkında "Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Sınav görevine mazereti nedeniyle gelemeyecek durumda olan
veya görev değişikliği isteyenler,, bu taleplerini sınavdan en az iki gün önce bölüm başkanlıklarına bildirmelidir. Ani
gelişen durumlarda da bölüm başkanlıkları derhal bilgilendirilmelidir.
11.Sınav esnasında olabilecek (kopya, kavga, tartışma vb.) olaylar, sınav/kopya tutanağında belirtilmeli ve tutanak
gözetmen ile kat sorumlusunca eksiksiz bir şekilde doldurularak ve imzalanarak varsa ekleriyle birlikte Dekanlığa
teslim edilmelidir.
12.Yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda ilgili mevzuat ve Dekanlığın ve bölüm başkanlıklarının belirlediği usul ve
esaslar geçerlidir.

ÖĞRENCĠLER

TRABZON ÜNĠVERSĠTESĠ-ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmaz.
2.Öğrenciler sınav baĢlamadan 10 dakika öncesinde sınav salonunda hazır olunurlar ve ilgili dersin gözetmenleri tarafından belirtilen
oturma düzenine uygun olarak öğrenciler salonda yerini alırlar. Sınav görevlileri, hiçbir açıklama yapmaksızın öğrencilerin yerlerini
değiştirebilecekleri gibi, sınavın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yetkilidirler.
3.Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılırlar. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını
imzalamadan ve sınav kağıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamazlar.
4.Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde öğrenciler, sınav salonundan ayrılamazlar. Sınav tutanağını imzalamadan ve sınav
kâğıdını teslim etmeden hiçbir öğrenci sınav salonunu terk etmez. Herhangi bir sebepten dolayı salondan çıkan öğrenci tekrar sınava
alınmaz. Sağlık sorunu gibi zorunlu sebeplerle sınavdan kısa süreli çıkma durumu söz konusu ise bunun sınavdan önce mutlaka ders
sorumlusuna bildirilmesi gerekir.
5.Sınavın ilk 15 dakikası içinde geç kalan öğrenciler sınava alınabilirler. Ancak sınav salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci
çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci alınamaz. Sınava geç kalan öğrencilere ek süre verilmez
6.Öğrenciler sınavların adil ve sorunsuz bir şekilde geçmesinden sorumlu ve yetkili olan gözetmenlerin, sınav süresince tüm uyarılarına
uymak zorundadırlar.Sınav sırasında su ve şekerleme haricinde herhangi bir şey içme ve yemek yasaktır.
7.Sınav için gerekli belgeler ve dersi veren öğretim elemanının izin verdiği araçların dışında, kayıt fonksiyonlu hesap makinesi, cep

telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera ve benzeri iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarım cihazları ile sınava girmek yasaktır.
Yasak olarak belirtilen bu cihazlarla sınava girdiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilir ve o sınavdan sıfır not almış
sayılır.
8.Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri gereç ve donanım; dersi veren öğretim üye ve yardımcıları tarafından dersin
niteliğine göre belirlenir. Bu araç ve gereçler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, paylaşılamaz.
9.Sınava giren öğrenciler oturduğu masa ve sıraların temizliğinden sorumludur. Her öğrenci sınava girdiği salonda oturmuş olduğu sıra ve
çevresinde kopya sayılabilecek herhangi bir bilgi, kendisi yazmamış bile olsa yazı ve/veya belgenin varlığından şahsen sorumludur. Böyle
bir durum varsa sınav gözetmenden yerinin değiştirilmesini talep etmeli, aksi halde bu bilgi ve belgelerin kendisine ait olduğu kabul edilir
ve bu durum kopya teşebbüsü/kopya çekme olarak değerlendirilir.
10.Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont veya kişisel eşyalar askıya, cam kenarına, kürsüye veya sınav görevlisi
tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır. Sınav esnasında sıraların üzerinde, altında veya yan oturaklarda bulunan eşyalardan
her öğrenci kendisi sorumludur.
11.Öğrenciler sınavla ilgili malzemeleri yanlarında getirmekle yükümlüdür. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap
makinesi vb. istemesi kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında aksine davranışlar bu durum kopya teşebbüsü/kopya çekme olarak
değerlendirilir.

12.Sınavı bitiren öğrencilerin koridorlarda toplanmaları ve koridorlarda sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.
13.Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozma, sınavın yapılmasını engelleme, sınav görevlileri ile tartışma, sınav salonunu kendilerine
duyurulan süreden önce terk etme, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeme, uyarılara riayet etmeme, kopya
çekmeye teşebbüs etme, kopya çekme, sıraların altında veya üstünde sınavla ilgili kitap, defter, ders notu vb doküman bulundurma,
sınav kağıdına, sınavla ilgisi olmayan ifadeler yazması, sınav kağıdının gösterilmesi sınavda birbiriyle konuşma, soru sorma, işaretleşme
gibi eylemlerin tespiti halinde ilgili öğrenci/öğrenciler sınavdan çıkarılır, bu öğrencilerin sınavları, hazırlanan olan tutanak sonucu geçersiz
sayılır ve bu durumda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca Dekanlıkça disiplin soruşturması yapılır.
Gözetmenler bu gibi durulmada uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.
13.Yukarıda belirtilen hususların dışında öngörülemeyen durumlar için, Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri geçerlidir.
13.Eğitim-öğretimin en önemli bir parçası olan sınavların adil ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kanun, yönetmelik,
yönerge, usul ve esaslara uyulması zorunlu olduğu gibi bu kuralların bilmemesi bir mazeret sayılamaz. Bu bağlamda sınavların belirtilen
çerçevede gerçekleşmesini önleyen her türlü eylem ve söylem, ilgili mevzuatlar kapsamında tavizsiz bir şekilde cezalandırılacaktır. Siz
değerli öğrencilerden sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerde öğrenci vakarına yakışır bir duruş sergilemeniz beklenmektedir. Bu beklenti
ile birlikte sınavlarda başarılar dileriz.
DEKANLIK

