SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR (ÖRGÜN)
1. Her öğrenci ilân edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.
2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az on dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar.
Sınavın ilk 30 dakikası sınavdan çıkmak yasaktır. Sınava geç kalanlar ilk 20 dakikaya kadar sınava
alınırlar. Bu öğrencilere ek cevaplama süresi verilmez.
3. Öğrenciler sınava “ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİ”ni getirmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri sınav
boyunca sıranın üzerinde durmalıdır. Öğrenci Kimlik Belgesi olmayan öğrenciler sınava giremezler.
4. Sınav başlamadan önce “Ad-Soyad ve Öğrenci Numarası” sınav evrakı üzerine silinmez kalem ile
yazılmalı ve imzalanmalıdır.
5. Sınavda öğrencilerin yanlarında cep telefonu bulundurmaları yasaktır. Yanında cep telefonuyla
gelenler sınavdan önce telefonlarını gözetmenin belirlediği yere bırakmalıdır. Telefonların güvenliğinden
gözetmen sorumlu değildir.
Sınav esnasında üzerinde veya çantasında (kapalı/sessiz durumda bile olsa) cep telefonunu bulunduran
öğrenciler tutanakla tespit edilip haklarında yasal işlem başlatılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
6. Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının/gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından
dikkate alınmalıdır.
7. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde
değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/gözetmeninin yer
değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.
8. Sıraların üzerine, sınav öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma
eyleminde bulunulmamalıdır. Öğrenci sınava girdiği sıranın üzerini sınav başlamadan kontrol etmeli,
herhangi bir yazı ya da işaret varsa temizlemelidir. Sınav başladıktan sonra sıra üzerinde tespit edilen yazı
ya da işaretlerden o sırada sınava giren öğrenci sorumlu olacaktır.
9. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili
veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları yasaktır. Bu sebeple,
bahsi geçen materyaller sınav öncesinde gözetmenin belirlediği yere bırakılmalıdır.
10. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi vb. araç ve gereçleri yanınızda
bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
11. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları
sürdüren, sınav esnasında kopya çeken, kopya veren veya kopya çekme teşebbüsünde bulunan
öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu
öğrenci(ler) hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
12. Sınav bitiminde öğrenciler sınav evrakını, sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende
teslim etmeli ve yoklama listesine imza atarak sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar.
13. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.
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