Sevgili Öğrencilerimiz;
Sınavların düzgün, adil ve huzurlu geçmesi için sınav kurallarına uymanız önemle rica
olunur. Bu kuralları bilmemek mazeret sayılmayacağı gibi kurallara uymayanlar
hakkında ilgili disiplin işlemlerinin uygulanacağını hatırlatır,
Sınavlarda başarılar dileriz…

ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR
*Sınava giren öğrencilerin öğrenci kimliklerinin yanında olması ve tüm sınav süresince sıranın üzerinde tutması
zorunludur. Öğrenci kimliği yanında olmayan Öğrenci Belgesi alarak sınava girebilir. Öğrenci kimliği ve ya Öğrenci
belgesi olmayan hiçbir öğrenci sınavda görevli öğretim elemanları tarafından tanınıyor olsa bile sınava
alınamayacaktır.
* Öğrencilerin, sınav başlamadan en az on dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir.
Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar. Öğrenciler dersin sorumlusunun
belirleyeceği salonda sınava girmek zorundadır Yanlış sınava veya belirlenmiş olan sınıf dışında başka bir yerde
sınava girmek sınavın geçersiz sayılmasına sebep olur.
*Öğrenciler ad ve soyadları ile Fakülte numaralarını cevap kağıtlarına sınav başlamadan önce tükenmez veya
dolmakalem ile yazacaklardır. Sınav kağıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan
öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
*Öğrenciler sınav salonundaki gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
başlamadan önce gerekse sınav süresince, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

Gözetmenler, gerek sınav

*Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası
içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. Ancak sınava geç gelen öğrenciye ek süre verilmez. Sınav
salonundan şu ya da bu sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna öğrenci kesinlikle
alınamaz.
*Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav salonuna sınavda kullanması zorunlu tutulanların haricinde
ders notu, sözlük, hesap makinesi, hesap cetveli vb araçları getiremeyecek ve yanlarında bulunduramayacaktır.
*Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması
yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb araçların bulundurulması ve tüm bunlara
benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.
*Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları, çevreye bakmamaları ve cevap kâğıtlarını başka öğrencilerin
görmeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrencileri uyarırlar.
Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır.
*Öğrencilerin sıralar üzerine ve duvara sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Bu tür yazı gören öğrenciler durumu ilgili
gözetmene bildirmeleri gerekmektedir.
*Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kağıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kağıdını göstermesi,
birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme istemeleri yasaktır.
*Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek yasaktır. Gözetmenler uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

*Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (7. madde) “sınavlarda kopya çekmek veya
çektirmek” suçunu işleyenler “yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla
cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya çeken çektiren veya teşebbüs eden girdiği sınavdan başarısız sayılır, bu
sınavdan sonra girdiği cezalı olduğu dönemdeki diğer tüm sınavları da iptal edilir. Yönetmeliğin 8.
maddesine göre, “kendi yerine başkasını sınava sokmak” suçu ise “yükseköğretim kurumundan iki
yarıyıl için uzaklaştırma” gerektirmektedir ve başkasının yerine sınava giren kişi hakkında da soruşturma
açılır. Yukarıda belirtilen diğer kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
*İşlenen disiplin suçları öğrencilerin sicillerine işlenerek, burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim
kurumunu da bildirilmektedir. Alınan disiplin cezaları öğrenim hayatınız boyunca ve sonrasında
karşınıza çıkabilmektedir. Ayrıca pedagojik formasyon alabilmeniz ve yatay geçiş yapabilmeniz için
gerekli evraklar arasında ceza almamıştır belgesi de istenmektedir.

