YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA ESASLARI
1 - Öğrenciler sınav yerlerine 15 dakika önceden kimliklerini kontrole hazır durumda gelmelidir.
2- Sınav yerinde en az 2 sınav görevlisinin bulunması zorunludur. Sınav görevlileri sınavın başlama
saatinden en az 15 dakika önce sınav yerinde bulunmalıdır. Sınav görevine geç gelen görevlinin durumu,
diğer görevli tarafından derhal dekanlığa bildirilecektir.
3- Öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası ve son 15 dakikası sınav salonunu terk edemezler.
4- Öğrenciler sınava giriş ve sınavdan çıkış imzalarını atmak zorundadırlar.
5- Her öğrenci sınav sırasında öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi ile beraber nüfus cüzdanı veya
pasaport ya da ehliyetini yanında bulundurmak zorundadır. Sınav görevlileri kimlik kartını yanında
bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi sınava
almamak ve sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptirler.
6- Sınavın başlangıcında öğrenciler, sınav yönergesini okumaları ve öğrencilerin ad, soyad ve isimlerini
sınav kağıdına yazmaları konusunda uyarılırlar.
7- Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde
sınav görevlileri öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.
8- Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık ve her türlü
elektronik/mekanik cihaz, açık ya da kapalı olduğuna bakılmaksızın sınav salonuna sokulamaz.
9- Sınav sırasında görevlilerin ya da öğrencilerin, sınav salonunda herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri,
kendi aralarında konuşmaları, kitap, gazete okumaları yasaktır. Görevliler, sınav sırasında öğrencilerin
dikkatini dağıtmaya yönelik davranışlardan kaçınmak zorundadır.
10- Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan
çıkarılabilir. Böyle bir durumda görevliler tarafından düzenlenen tutanak, Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için aynı
gün dekanlığına ulaştırılır. Tutanak düzenlemeden öğrenci sınav salonundan çıkarılamaz.
Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan öğrencinin elinden soru ve cevap kâğıdını, varsa kopya
kanıtını salon görevlileri alarak düzenleyecekleri tutanağı, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için aynı gün dekanlığına
ulaştırır.

