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FİNAL SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR! 

1. Sınava gireceğiniz sınıflar her gün sabah saat 08:30’da günlük olarak Fakülte web 

sitesinde ilan edilecektir. Yığılma ve çakışmayı önlemek için sınav başlama saatinden 

10 dk. önce sınav salonunuza gidiniz. 

2. Öğrenciler ilan edilen listelerde belirtilen sınıflarda sınava girmelidirler. Sınıf 

dağılımda hem bölümünüzü, hem dersin şubesini hem de dersi aldığınız öğretim 

üyesinin adını kontrol ediniz. Yanlış sınıfta sınava giren öğrencilerin sınavları iptal 

edilir. 

3. Final sınavlarında sınav esnasında kimlik kontrolleri yapılacaktır. Bu nedenle sınavlara 

gelirken öğrenci kimliği veya öğrenci belgenizin yanınızda olması zorunludur. 

4. Her ne sebeple olursa olsun öğrenci kimliği veya öğrenci belgesi yanında olmayan 

öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacaktır. Öğrenci kimliği mevcut olmayanlar, 

öğrenci işlerinden öğrenci belgesi almalıdırlar. 

5. Sınava mümkünse cep telefonunuzu getirmeyiniz. Cep telefonunuz yanınızdaysa 

mutlak suretle kapalı konumda tutunuz. Cep telefonu çantanızda ya da cebinizde 

olmalıdır. Sıranın üstünde ya da gözünde cep telefonu bulundurulmamalıdır. Sınav 

esnasında cep telefonu görünür yerde olan, cep telefonuyla ilgilenen veya telefonu 

çalan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

6. Sınav esnasında kitap, ders notu ve benzeri ders materyali kesinlikle sıraların üstünde, 

altında veya öğrencinin yakınında bulundurulmayacaktır. 

7. Sınavlara ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınıfa alınacak, 15 dakika geçtikten 

sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

8. Sınavın ilk 20 dakikası geçmeden hiçbir öğrenci sınıftan çıkarılmayacaktır. 

9. Sınav esnasında öğrencilerin birbiriyle kalem-silgi vb. alışverişinde bulunması ve her 

türlü iletişi yasaktır. 

10. Sınav görevlileri gerekli gördükleri durumlarda ilgili öğrencinin yerini değiştirebilirler. 

11. Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav görevlisinin uyarılarına uymayan 

öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır ve önlisans/lisans öğretim disiplin yönetmeliği 

çerçevesinde öğrenci hakkında işlem başlatacaktır. 

12. Sınav çakışması sebebiyle sınava girmeyen öğrenciler için işletilecek mazeret 

başvuru prosedürü, fakülte web sayfası sınav programı duyurusu içinde yer 

almaktadır. 
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