YTÜ
GEMĠ ĠNġAATI ve DENĠZCĠLĠK FAKÜLTESĠ
Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar
1.

Öğrenciler, sınavlara girerken yanlarında mutlaka “Öğrenci Kimliği”ni
bulundurmak zorundadırlar. Eğer yoksa sınava girerken mutlaka “Öğrenci
Belgesi” ve herhangi bir resimli kimlik belgesi olmalıdır. Aksi halde öğrenci
sınava alınmayacaktır.

2.

Sınav süresince cep telefonları tamamen kapalı olmalıdır. Sınav süresince, cep
telefonundan saate bakılması ve/veya cep telefonunun hesap makinesi olarak
kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.

Sınav soru-cevap kâğıdının öğrenci tarafından doldurulacak kısımlarında
tükenmez kalem kullanılmalıdır. Ayrıca sınav esnasında, sınav görevlisi
tarafından sınav kâğıdına tükenmez kalemle paraf atılacaktır.

4.

Sınav salonlarında bulunan duvarlara, sıralara, koltuklara ve diğer zeminlere
her ne gerekçeyle olursa olsun, yazı yazanlar ve başka şekilde zarar verenler
hakkında, kamu taşınmaz varlıklarına zarar vermek suçundan hareketle, disiplin
soruşturması açılacaktır.

5.

Sınav süresince tüm öğrencilerimizin dikkatinin dağılmaması önem arz
etmektedir. Bu nedenle sınav süresince Öğretim Elemanlarına, sorularda
olabilecek hatalar dışında, soru sorulmamalıdır. Soruyu anlamanın da sınavın
bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

6.

Öğretim Üyesi tarafından sınavlarda kitap ya da ders notlarının açık olarak
kullanılmasına izin verildiği durumlarda, bu malzemeler sadece ilgili öğrenci
tarafından kullanılmalıdır ve diğer öğrencilerle paylaşılmamalıdır.

7.

Sınav salonundan sorumlu olan Gözetmen/Gözetmenler, gerek sınav
başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, istediği
öğrencinin veya öğrencilerin yerini değiştirebilir. Sınav salonunda görevli
bulunan Öğretim Elemanları; sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan,
sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan, sınav
görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrenciler hakkında tutanak
düzenleyip, sınav salonundan çıkarabilirler.

8.

Sınav süresi sona erdiğinde, sınavla ilgili kâğıtlarınızı ikinci bir uyarıya gerek
kalmaksızın teslim ediniz.

9.

Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya
girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliğinin 9. maddesinin M bendi “sınavlarda kopya yapmak veya
yaptırmak
veya
bunlara
teşebbüs
etmek”
suçunu “yükseköğretim
kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaĢtırma” cezasıyla
cezalandırmaktadır.
1

10. Öğrencilerin sınav süresince konuşmaları, birbirinden kalem, silgi, hesap
makinesi vs. araç-gereç alışverişi yasaktır.
11. Sınavını bitiren öğrenciler, sınıfı gürültü yapmadan sessizce terk etmek
zorundadır. Sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda beklememeleri ve gürültü
yapmamaları önemle rica olunur.

Sevgili Öğrencilerimiz; hiç Ģüphesiz sınavlar Eğitim-Öğretim
hayatında önemli birer zaman dilimleridir. Sınavların adil ve huzurlu
geçmesi için, uymanız gereken birtakım kurallar belirlenmiĢtir. Bu
kuralları bilmemek mazeret sayılamayacağı gibi, kurallara
uymayanlar hakkında ilgili disiplin cezaları uygulanacaktır. Bu
hususlar tüm Öğrencilerimize önemle duyurulur.
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