SINAV UYGULAMA KURALLARI
Öğrencilerin Sınavlarda Uyacağı Kurallar
Bölümümüzde yapılacak olan yazılı tür ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının sağlıklı bir şekilde
başarıyla yapılabilmesi için aşağıda belirtilen sınav uygulama kurallarına uymaları zorunludur.


Sınav, ilan edilen tarih ve saatte, belirtilen sınav salonunda dersin yürütücüsü ve sınav görevlileri
kontrolünde başlar.



Öğrenciler dersin sorumlusunun veya bölüm başkanlığının belirleyeceği salonda sınava girmek
zorundadır.



Öğrenciler sınav başlamadan en az 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunulacaktır.



Öğrenci kimlik belgesinin aslı veya öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi olmadan sınava girmesi
yasaktır. Bu belgelerin fotokopisi ile sınava girilemez. Yanlarında kimlik kartı olmayan öğrenciler
sınava alınmayacaktır. Kimlik, sınav süresince masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış halde
gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen öğrenci sınava
alınmaz.



Sınavlarda cep telefonları kapalı (enerji kesik) olmalı, hesap makinası olarak kullanılmamalı ve
görünürde bulundurulmamalıdır.



Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, akıllı saat, bluetooth, ses kayıt cihazı vb araçların bulundurulması
ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.



Sınavlarda, basit dört işlem, temel trigonometrik fonksiyonlar ve birkaç belleğe sahip (M, M+ tuşları
olan) hesap makinalarının dışında bilgisayar özelliklerine sahip, programlanabilen, uzun metin ve
formülleri belleklerinde saklayabilen (RUN, EXE, STORE, RECALL tuşları bulunan) hesap
makinalarının kullanılması yasaktır.



Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan yere adınızı,
soyadınızı, okul numaranızı tükenmez kalemle yazınız.



Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve sınav yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı
geçersiz sayılacak ve haklarında işlem yapılacaktır.



Oturulan sıra, duvar vb. üzerinde, karalama veya not olmasından öğrenci sorumludur. Lütfen sınava
başlamadan önce sıranızı kontrol ediniz. Böyle bir durum varsa görevlileri sınav başlamadan önce
bilgilendiriniz.



Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle
öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir.
Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan
çıkılamaz.



Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır.



Sınav salonuna sınavda kullanılması zorunlu tutulanların haricinde ders notu, sözlük, hesap makinesi,
kitap gibi materyal getirilemez.



Sınav süresince, sadece su içilebilir; ancak, başka tür içecek ve yiyecek yenilmesi yasaktır.



Sınavın ilk 30 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir.



Sınav süresince sınav görevlileriyle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav süresince sınıfta tek
yetkili ders sorumlusu öğretim elemanı ve gözetmenlik yapan görevlilerdir. Görevliler isterse kurallara
aykırı davranış gösteren öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav salonundan çıkarabilir ve itiraz eden
öğrencilerin sınavlarını geçersiz sayabilirier.



Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri
kesinlikle yasaktır.



Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek yasaktır.
Gözetmenler uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.



Öğrenciler cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin görmeyeceği şekilde tutmalıdır. Aksi durumlarda
gözetmen uyarmaksızın öğrencinin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.



Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadır.



Öğrenci sınav kâğıdını vermeden sınav salonunu hiçbir sebeple terk edemez.



Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi sınav evrakından sorumludur. Sınav süresince ve sınav
kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler
tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.



Sınav süresi ne olursa olsun kimlik kontrolleri ve yoklamalar tamamlanmadan hiçbir öğrencinin sınav
salonundan ayrılmasına izin verilmez.



Dersin yürütücüsü veya sınav görevlisinin aksi yönde talimatı bulunmadıkça öğrenciler soruları ve
sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir şekilde sınav salonundan dışarıya çıkaramazlar.



Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam
eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.



Sınavını tamamlayarak sınav evrakını görevlilere teslim eden öğrenci, tekrar sırasına dönmeden sınav
salonundan çıkacaktır. Sınavını bu şekilde bitiren öğrenci, çantam, kitabım, montum kaldı gibi
isteklerde bulunarak sınav tamamen bitmeden tekrar sırasına dönemez ve sınav salonuna giremez.
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