ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRENCİLERİN, SINAVDA UYACAĞI KURALLAR

1 – Öğrenci Kimlik Kartı’nın aslı veya onaylı Öğrenci Belgesi olmadan sınava girilmesi yasaktır.
2 – Cep telefonunun, sınav süresi içinde açık bulundurulması yasaktır. Kapalı olsa bile çanta, mont, cep vb. yerlerde bulundurulması, cep telefonunun saat veya hesap makinesi gibi özelliklerinin kullanılması yasaktır. Öğrenciler cep telefonlarını
kapalı şekilde, sıra üzerinde muhafaza edecektir.
3 – Sınav esnasında sınıfta tek yetkili gözetmendir. Gözetmenin takdiriyle, aykırı davranış gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılabilir.
4 – Sınav esnasında veya sınavdan sonra öğrenci sıralarının üzerinde, altında vs. dersle ilgili veya ilgisiz herhangi bir yazı,
ders notu, ders kitabı, mont, palto, çanta vb. olması durumunda öğrenci hakkında tutanak tutulup, öğrencinin sınavı geçersiz
sayılacaktır.
Öğrencilerin notlarını, Akademik Personel kürsüsünün yan tarafına bırakmaları gerekmektedir.
5 – Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. istemeleri kesinlikle yasaktır. Uyarılara rağmen aksi davranış gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
6 – Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlikleri, Salon
Sınav Tutanağı’na yazılacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Gözetmenler kopya çeken veya çekme teşebbüsünde bulunanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.
Her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, çekme teşebbüsünde bulunan, yardım eden veya inceleme sonucunda kopya
çektiği anlaşılan öğrenciler sınav, uygulama ve diğer çalışmalardan 0 (sıfır) not almış sayılır.
7 – Öğrenciler cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin göremeyeceği şekilde muhafaza etmelidir. Aksi durumlarda gözetmen
uyarmaksızın, öğrencilerin sınavını geçersiz sayma hakkına sahiptir.
8 – Gözetmen sınav süresinin bittiğini ilan ettikten sonra, en geç 2 dk. içerisinde öğrenciler sınav kâğıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Geç verilen cevap kâğıtları kabul edilmeyecektir.
9 – Sınavını bitiren öğrenci, hemen sınav salonunu terk etmek zorundadır. Öğrencilerin sınav kâğıdını teslim ettikten sonra
başkalarına herhangi bir şekilde (fısıltı, ima, işaret, vb. yolla) yardım etmesi kesinlikle yasaktır. Yardım eden öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılacaktır.
10 – Sınavı bitmiş öğrencilerin, salonda sınav varken tekrar sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınava yeni girecek öğrencilerin sınav salonuna sınav saatinden çok erken gelerek kapıda beklemeleri veya sınav salonuna girerek rahatsız etmeleri
yasaktır.
11 – Sınavın ilan edilmiş resmi başlangıç saati itibarı ile ilk 15 dakika içinde geç kalan öğrenciler sınava alınır. Fakat ilave
süre verilmez. Öğrenciler sınavlarını tamamlamış olsalar bile ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkarılmazlar.
12 – Sınav salonundan sorumlu olan gözetmen, gerek sınav başlamadan gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin,
istediği öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir.
13 – Sınavı biten öğrencilerin sınav salonu ve koridoru hemen terk etmeleri gerekmektedir. Kapı yanı vs. yerlerde beklemeleri ve gürültü yapmaları yasaktır. Gözetmen uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Kurallara aykırı
davranışta bulunanlar veya ısrar edenlere disiplin işlemi uygulanacaktır.
14 – Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak zorundadırlar. Kurallara aykırı davranışta bulunanların, sınav
düzenini bozan veya yapılacak uyarıları dikkate almayanların kimlikleri Salon Sınav Tutanağı’na yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
15 – Soruların ve bu sorulara verdiğiniz cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp, bu kâğıdın sınav salonu dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.
16 – Optik cevaplama kâğıdı dağıtılan sınavların bitiminde, hem soru-sınav kâğıdının hem de optik formun teslim edilmesi
gerekmektedir. Yapılan incelemede adınıza ait soru kâğıdının bulunmaması durumunda, sınavınız geçersiz sayılıp, öğrenci
hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.
17 – Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek cevap kâğıtlarının üzerinde ayrılan ilgili yere adınızı, soyadınızı, okul
numaranızı tükenmez kalemle yazınız.
Yukarıda belirtilen durumlarda, ilgili öğrenciler hakkında ‘‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’’
hükümleri uyarınca disiplin soruşturması yapılır.
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