B.U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
Sınavlarda uyulması gereken genel kurallar aşağıda verilmiştir. Derse özgü sınav kuralları da
olabilir. Bu tür derslerin sınav kuralları ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından
öğrencilere duyurulur. Burada belirtilen kurallar yüz yüze yapılan sınavlar için geçerlidir.
Uzaktan yapılacak sınavlar için uyulması gereken kurallar, yetkili birimler tarafından çevrimiçi
duyurulacaktır.
1) Sınavlarda öğrenci kimlik kartını yanınızda bulundurmanız ve sorulduğunda ibraz etmeniz
zorunludur. Öğrenci kimlik kartınızı kaybettiyseniz, sınavdan önce öğrenci işleri bürosundan
geçici öğrenci belgesi almanız gerekir.
2) Öğrenci listelerde adı belirtilen sınav salonu haricindeki yerde sınava girmemelidir.
3) Sınav görevlileri sınav öncesinde veya sınav sırasında oturduğunuz yeri değiştirme hakkına
sahiptir. Öğrenciler sınav görevlilerinin uyarılarına uymakla yükümlüdürler.
4) Sınav sırasında cep telefonlarınız kapalı konumda (sessizde ya da uçak modunda değil)
olmalıdır ve telefon gözle görülmeyecek bir yerde tutulmalıdır. Aksi durumda öğrenci hakkında
işlem yapılacaktır. Cep telefonlarının saat ya da hesap makinesi olarak kullanımı da yasaktır.
5) Sınava giren her öğrenci oturduğu yerde veya oturduğu yerin yakınında gözle görülebilecek
bir yerde bulunan yazı ve kopya oluşturabilecek (kitap, ders notu ve benzeri ders malzemesi)
materyallerden sorumludur. Varsa bu tür yazılar temizlenmeli ve bu tür materyaller varsa
sınav başlamadan önce kontrol edilip toplatılarak, salon öğretim elemanı masasına
konulacaktır.
6) Sınav Salonu duvarlarına ve sıralarına yazı yazılması kamu malına zarar ve öğrenci
davranışlarıyla bağdaşmayacak bir suç olarak işlem görecektir.
7) Sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun öğrencilerin kendi aralarında konuşması,
başkasının sınav kâğıdına bakması veya bakmaya çalışması, işaretleşmesi, kalem, silgi dâhil her
ne türden olursa olsun malzeme alış verişinde bulunması yasaktır. Acil istekler sadece sınav
görevlilerine bildirilecektir.
8) Her öğrenci kendi sınav kâğıdından sorumludur. Kâğıdını ve yazdıklarını diğer öğrenci ya da
öğrencilerin göremeyeceği bir biçimde tutmalıdır.
9) Sınavın ilk 20 dakikası öğrenciler cevaplarını tamamlasalar bile sınav yerinden dışarı
çıkamazlar ve bu süre içinde sınav kurallarına uygun davranmaya devam etmekle
yükümlüdürler. Asgari bu süre dersin sorumlusu veya sınav görevlileri tarafından arttırılabilir.
10) Sınav süresi, dersin sorumlusu tarafından sözlü olarak ya da sınav kâğıdına basılı olarak
öğrencilere duyurulur.
11) Sınava giren her öğrenci, sınav süresi içerisinde cevaplamalarını bitirip, salondan
ayrılmadan önce sınav kâğıdını sınav görevlisine teslim etmek zorundadır.

12) Engelli öğrencilerin veya sınav dönemi sırasında yazı yazma konusunda el veya kol
kırılması gibi sakatlık geçirenlerin sınavlar ile ilgili ihtiyaç ve istekleri, önceden bölüm
başkanlığına bildirilmesi ve makul sayılması koşuluyla, bölüm başkanlığınca karşılanacaktır.
13) Sınav sırasında sınav kurallarının; öğrenci, sınav görevlisi veya dersin sorumlusu tarafından
uygulanmadığı yönünde kanaat oluştuğunda, durumun bölüm başkanlığına bildirilmesi; iş
yönetimi, adalet ve dürüstlüğün sağlanması adına gerekli olup şikâyet hakkı açıktır. İlgi
şikâyetlerde kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır.

