
ZORUNLU ORTAK DERSLER SİNAV KURALLARİ

CevaP k5ğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretleme|er için koyu yazan sivah kurşun kalem

kullanmalısınız. siyah kurşun ka|em dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renklivb.)

kullanmayınız.

Size verilen cevaP kağldının üzerlndekl "öğrenci biIqileri", "öğrenci numarası" ve "kitaocık türü'' alanlarının

her birini dikkatli bir şekilde do|durarak ilgili yeri imzalayınız. Bu bölümlerin hatalı va da eksik kodlanmast,

sınavınızın pecersiz savılmasına sebep olacaktır.

Öğrenci numaranlz| tam Ve eksiksiz kodladığınızdan emin olunuz. Yabancı uvruklu öğrenciler, öğrenci
numaralarında yer a|an "YU" harfleri yerine iki tane sıfır "oO" kodlayacaklardır. Örneğin YU1234567 öğrenci
numarasl 001234567 olarak kodla naca ktlr.

4, Sınavlara öğrenciler öğrenci kimlik ka rtla rıyla/be lge le riy|e girmek zorundadırIar. Öğrenci kimlik kartı/belgesi

5. sınavda kalem, kalemtıraş, silgi, ka|em ucu vb. araç-gereçlerin alışverişi kesinlikle yasaktır.
6. 

'ınav 
süresince cep telefonu kapall ve masa üzerinden uzak bir konumda tutulacakt|r.

7, Öğrenciler gözetmenlerin uyarılarlna uymak zorundadırlar. slnaVlarda gözetmenler gerekli gördükleri
takdirde öğrencilerin yerini değiştirebilir.

8, Sınavda öğrencilerin oturdukları yerde ders ile ilgili/ilgisiz herhangi bir ders notu, kitap vb. materyal
bulundurmaları kesinlikle yasaktır. Aksi halde, kopya muamelesi yapılacaktır.

9, Sınav salonunu terk eden öğrenciler her ne sebeple olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar bir daha slnav
salonuna giremeyecektir.

10' 5|naVlarln ilk otuz (30) dakikası dolmadan öğrencilerin sınav salonunu terk etmesi kesinlikle yasaktır.
11, slnav baŞladlktan on beş (].5) dakika sonra gelen öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır.
12, 5ınav bitiminde sınav kitapçlğı ve optik formu salon görevlisine mutlaka elden teslım ediniz.

önemli Hatırlatmalar

sınavda kopya Çeken, Çektiren veya bunlara teşebbüs eden öğrenciler, yükseköğretim kurum|arı öğrenci
Disiplin Yönetmeliğinin 5, 7 ve 8. maddeleri gereği bir ya da iki yarıyıl uzaklaştlrma cezası ile cezalandırılırlar.
sınavda kendi yerine başkasını sınava sokan veya başkasının yerine sInava giren öğrenciler, yükseköğretim
Kurumları öğrenci DisiPlin Yönetmeliği'nin 8. maddesinin (d) fıkrasına göre iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ilecezala ndırılırlar.

slnav düzenini bozarak sınavın yapılmaslna herhangi bir şekilde engel olan öğrenciler, yükseköğretim
Kurumları Öğrenci DisiPlin YönetmeIiği'nIn 8. maddesinin (a) fıkrasına göre iki yarıyı| uzaklaştırma cezasI ilecezalandırılırlar.
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vanında oImavanlar kesinlikle sınava alınmavacaktır.



ZORUNLU ORTAK DERSLER SlNAVLAR|NDA GÖREVLi GÖZETMENLERiN UYMASl GEREKEN
KURAttAR

Sınav Öncesinde Yapılacak|ar

1. Gözetmenler, birim (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) sekreterliğinin bilgisi olmadan
kendi aralarında görev değişikliği yapamaz. Görevli akademik personel dışındaki bireyler
(yüksek lisans öğrencileri, idari personel vd.), sInavda gözetmen olarak görevlendiremez.

2. Birim sekreterliğinden sınav evrakları teslim allnlr. Slnav başlama saatinden en az 15 dakika
önce s|nav salonunda hazır bulunulur.

3. Öğrencilerin öğrenci kimlik kartla rı/belgeleri kontrol edilir. Öğrenci kimliği/belgesi olmayan
öğrenciler slnaVa allnmaz.

4. 5ınav kuralları yüksek sesle öğrencilere açıklanır.
5. sınavın başlangıç ve bitiş saatleri, tahtaya herkesin görebileceği bir şekilde yazılır.
6. Öğrenciler, cep telefonu, tablet vb. elektronik araçlarını kapalı duruma getirmeleri ve sınav

süresince aÇmamaları konusunda uyarılır. Yanlarında getirmiş oldukları müsvedde k5ğıt,
defter, kitaP, ders notu, sözlük vb. araçlar varsa bu araçlar teslim alınır ve sınav süresince
sınav salonunda uygun bir yerde muhafaza edilir.

7. Öğrenciler, cevap k6ğıtlarındaki ve soru kitapçüklarındaki ilgili alanları eksiksiz/hatasız bir
Şekilde kodlamalarl konusunda uyarılır. Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci numaralarında
yer alan "yu" harfleri için iki tane slflr "oo" kodlaması yapmalarl gerektiği hatırlatlllr.

8. Öğrencilerin soru kitapçlklarlnı hızlı bir şeki|de kontrol etmeleri sağlanır. Kusurlu kitapçık
varsa birim sekreterliğinden yedek kitapçlk talep edilir.

9. sünaV salon kapıları, sınav süresince açlk tutulur.

Sınav SIrasında Yapılacaklar

1. Gözetmenler, slnav süresince cep telefonunu kapall veya ses,iz konumda tutacak ve slnav
süresince telefonu ıle meŞgul olmayacaktlr. slnav sırasında kitap, dergivb. okumalarl yasaktır.2. Sınav yoklama listesi öğrencilere imzalatılır.

3, slnavln ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbır aday slnava alınmaz.4. Sınavın ilk 30 dakikasından önce öğrencilerin sınav salonundan çıkmaları yasaktır.5. salonda sessizce dolaşılarak, öğrencilerin cevap kağıtlarındaki ''kitapçlk türü'' Ve ''öğrenci
numarasl (özellikle yabancı öğrenciler için)" kodlama|arı kontrol edilir. Hatall kodla;a yapan
öğrenciler uyarılır. Öğrencilerin cevap k6ğıtlarında yer alan ''görevli gözetmenin adı-soıadi'
bölümü paraflanır.

6, slnaV süresince öğrenciler ile alçak sesle konuşmak yasaktır. öğrencilerin sorularını herkesin
duyabileceği şekilde yüksek sesle sormaIarı sağlanır.

7, sünav salonunu terk eden öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun sınav salonuna geri alınmaz.8. Kopya çeken öğrenci|er hakklnda tutanak tutulur.
9. Sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur.
10, sınav yoklama listesi kontrol edilir. yoklama listesine imza atmayan öğrenciier uyarılır.

Sınav Sonrasında Yapılacaklar

1. Öğrencilerin sınav evrakları elden teslim alınır.2, Tüm slnav evraklarl toplanmadan öğrencilerin slnav 5alonunu terk etmelerine izin veri|mez.3, sınav yoklama listesi, sınav evrakları ve varsa tutanaklar birim sekreterliğine elden teslimediIir.
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