İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SINAV KURALLARI VE UYGULAMA ESASLARI
1. Öğrencilerin sınav başlamadan en az 10 dakika önce sınav salonunun önünde
bulunmaları gerekmektedir.
2. Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte, çok özel
nedenlerle sınavın ilk 15 dakikası içinde geç kalarak gelenler, dersin sorumlusunun
aksine bir talimatı yoksa gözetmenin takdiri ile sınava alınabilirler. Sınav salonundan
herhangi bir sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav
salonuna öğrenci alınmaz.
3. Sınavların ilk 15 dakikasında sınav salonundan dışarı çıkılamaz.
4. Gözetmenler sınavın adil ve rahat bir şekilde geçmesinden sorumludurlar ve oturma
düzeninin sağlanmasında yetkilidirler. Gözetmenler, gerek sınav başlamadan gerekse
sınav süresince her hangi bir sebep göstermeksizin, istediği öğrencinin veya
öğrencilerin yerini değiştirebilirler. Sınavların kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi
için öğrenciler, gözetmenlerin yaptıkları uyarılara ve yer değişikliği gibi isteklerine
uymak durumundadırlar.
5. Öğrenciler Öğrenci Kimlik Belgelerini sınav başlamadan önce sıranın üzerine koyarlar
ve kimlikler sınav süresince, sıra üzerinde gözetmenin görebileceği bir yerde durur.
6. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O
nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kararlarını daha önce vermiş
olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav
kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkmak mümkün değildir.
7. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak olsa bile çıkılamaz. Zorunlu
sebepler nedeniyle izin verip vermemek tümüyle gözetmenlerin takdirindedir.
8. Sınav süresince cep telefonları açık tutulamaz, kapalı olsa dahi sıranın üzerinde ya
da el altında bulundurulamaz. Cep telefonları ve elektronik aletler sınav başlamadan
önce öğretim elemanı masasının üstüne konulmalıdır.
9. Sınav süresince sadece su bulundurulabilir. Bunun haricinde yiyecek ve içecekle
sınav salonuna girilmesi uygun değildir.
10. Öğretim üyesinin sınavlarda kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği
durumlarda bu malzemeler sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir birkaç öğrenci
tarafından paylaşılamaz.
11. Öğrencilerin sınav süresince birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi ve benzeri
malzeme istemeleri uygun değildir.
12. Sınav sonunda salonda tek bir öğrencinin kalması mümkün değildir. Bu nedenle
böyle bir durumun olması halinde, gözetmen ikinci bir öğrencinin de sınav salonunda
kalmasını sağlar. İkinci öğrenci sınav kağıdını vermiş olsa bile arkadaşı çıkana kadar
salonda kalmak zorundadır.
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13. Sınav salonundan çıkan öğrencilerin o bölgede birikmeleri ve salon önünde gürültüye
sebep olacak eylemlerde bulunmaları uygun değildir.
14. Sınav kurallarını ihlal eden, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun
veya kısa süre engelleyen, sınav görevlileri ile tartışan, onlara hakaret eden, sınav
salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla
ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler hakkında tutanak düzenlenerek idari disiplin
işlemi başlatılır.
15. Sınavlarda kopya çekilmesine ya da her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde
bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinin 7. maddesi e) bendi “sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”
suçunu “yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla
cezalandırmaktadır. Ayrıca kopya çeken veya girişimde bulunanlarla birlikte kopya
çekilmesine yardım edenlere de, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav
tutanakları ve görevlendirilen soruşturmacının raporlarına dayanılarak F notu verilir.
Fakültemizin tüm öğrencilerinin bu kurallara titizlikle uymasını rica eder, başarılar dilerim.
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