TURİZM FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.

Sınava girecek öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını yanında getirmeleri
gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartları sınav süresince masaların köşesinde
bulundurulmalıdır. Kimliksiz öğrenciler sınava alınmaz.

2.

Sınav salonunda oturma düzeninin sağlanmasında sınav görevlileri yetkilidir. Sorumlu
olan sınav görevlisi, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince bir sebep
göstermeksizin, istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.

3.

Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir
öğrencinin sınıftan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınıftan herhangi bir sebeple bir
öğrenci dışarı çıkmışsa, öğrencinin tekrar sınıfa girmesine (zorunlu haller dışında) izin
verilmeyecektir.

4.

Soruların dağıtılması sırasında sınıfta olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Soruları
gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden
sınavdan çıkmak mümkün değildir.

5.

Öğretim üyesinin sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği
durumlarda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir ve paylaşılamaz.
Bunun dışında öğrencilerin sınav esnasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. her türlü
malzemeyi paylaşımı yasaktır.

6.

Sınav süresince, sınavı yürüten görevlilere sorularda olabilecek soru hataları dışında
soru sorulmamalıdır.

7.

Sınav sırasında herhangi bir nedenle sınıftan dışarı çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler
durumunda öğrencinin dışarı çıkmasına izin verip vermemek tamamıyla sınav
görevlilerinin takdirindedir.

8.

Sınav görevlileri sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını
engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınıfı kendilerine duyurulan süreden önce
terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler
hakkında tutanak tutacak ve bu kişilerle ilgili idari işlem yapılacaktır.

9.

Dersi yürüten öğretim elemanının izniyle, sınav sırasında hesap makinesi, sözlük gibi
araçlar kullanılabilir.

10.

Öğrencilerin, öğrenci kimliği ile sınava gelmesi zorunludur. Sınav görevlilerine öğrenci
kimliğini göstermeyen öğrenciler, sınava alınmaz ve kendi isteğiyle sınava girmemiş

sayılır. Sınava cep telefonu, bilgisayar vb. elektronik cihazlarla (dersin sorumlusu
öğretim elemanının izin verdiği araç gereçler hariç) gelinmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür
cihazları beraberinde getiren kişiler, sınav görevlisine bunları teslim etmek zorundadır.
Buna rağmen söz konusu cihazları sınav görevlilerine teslim etmeyen ve sınavda bu
cihazları üzerinde taşıdığı tespit edilen öğrencilere disiplin işlemi yapılır. Gerekli
hallerde sınav görevlileri, sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin durumunu
tutanakla tespit ederek ilgili öğrenciyi sınavdan çıkarır.
11.

Sınava girilecek sınıftaki duvarların, sıraların ve diğer demirbaşların, üzerine yazılan
her türlü yazı öğrenciler tarafından silinmelidir. Aksi bir durumda mesuliyet bizzat
öğrencilere aittir.

12.

Sınav görevlilerinin, kopya çeken, kopya çekmeye girişen, kopya veren ya da kopya
çekilmesine yardım eden öğrencileri tespit etmesi halinde, bu kişilerin isimleri ilgili
tutanağa yazılmalıdır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk bu kişilere aittir.

13.

Öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra koridoru boşaltmaları gerekmektedir. Aksi
takdirde gözetmenin uyarısına gerek kalmadan ilgili öğrenci hakkında sınav düzenini
bozmaktan tutanak tutulup, disiplin cezası uygulanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:
Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine göre;
“Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek, yüksek öğretim
kurumlarından bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektirmektedir.”

