İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SINAV UYGULAMA KURALLARI
Madde 1: Sınav düzeninin sağlanması için öğrenciler sınavdan en az 10 dakika önce sınav salonu kapısında hazır
bulunmalıdırlar. Öğrenciler salona gözetmenlerin kontrolünde gözetmenlerce uygun görülen sıralama ile alınır.
Madde 2: Öğrenciler sınav salonuna girerken geçerli öğrenci kimlik belgelerini ibraz etmek zorundadır.
Madde 3: Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına ve talimatlarına uymak zorundadır. Sınavları
yürüten gözetmenler, öğrencileri sınav güvenliği açısından oturma düzeninde uygun gördükleri bir sıraya
yerleştirebilir veya sınav sırasında yerini değiştirebilir.
Madde 4: Her öğrenci sınav sırasında salona ait yoklama kâğıdını imzalamalıdır.
Madde 5: Sınav salonuna giren öğrenciler ilk 15 dakika ve son 5 dakika içinde sınav salonunu terk edemez. Sınava
geç gelen öğrenciler resmi olarak ilan edilen başlama saatinin ilk 15 dakikasından sonra sınava alınamaz, Sınava
geç gelen öğrenciye ek süre verilemez. Sınavdan çıkan öğrenci herhangi bir sebeple tekrar sınav salonuna
alınamaz.
Madde 6: Öğrenciler sınav sırasında sınav salonunu terk edemez, ancak sağlık sorunları nedeniyle, bir gözetmen
eşliğinde kısa süreliğine salondan ayrılabilir. Öğrenciler salonda görevli gözetmenlerin sesli uyarısından sonra sınav
evraklarını teslim ederek salondan çıkabilir.
Madde 7: Öğrenciler sınav sırasında hiçbir ders materyalini ve hiçbir nedenle cep telefonları, çağrı cihazı, akıllı
saat, radyo vb. herhangi bir dijital/elektronik kablolu/kablosuz iletişim ve veri depolama aletini kullanamaz. Aksi bir
durumda tutanak tutulur ve ilgili ders sorumlusuna bildirilir.
Madde 8: Öğrenciler sınav kâğıtlarını kurşun kalem kullanarak cevaplamalıdır. Öğrenciler sınav sırasında
birbirleriyle kalem, silgi, kırtasiye alışverişinde bulunamazlar.
Madde 9: Öğrencilerin sınav sırasında birbirleriyle herhangi bir şekilde iletişim kurması yasaktır
Madde 10: Sınav sırasında kopya çektiği görülen veya kanıtlanan öğrencilerin sınav kâğıdına el konularak
gözetmen tarafından salon dışına çıkarılır, durum tutanakla kayıt altına alınır ve Dekanlığa bildirilir.
Madde 11: Dersin sorumlu öğretim üyesi/üyeleri’nin gerekli görmesi ve izin vermesi durumunda sınavlar sırasında
fonksiyonu öğretim üyesince belirlenen hesap makinesi, izin verilmiş ders notları/kitapları, sözlükler, logaritma
cetveli, pergel, cetvel, iletki ve gönye gibi çizim/ölçüm aletleri kullanabilir. Öğrenciler sınav sırasında birbirleriyle söz
konusu makine, malzeme veya notların alışverişini yapamaz.
Madde 12: Öğrenciler sınav sırasında yalnızca görevliler tarafından kendilerine verilen sınav soru kâğıtlarını ve
cevap kâğıtlarını kullanabilir ve bu evrakları sınav bitiminde görevlilere teslim ederler. Öğrenciler soruları ve/veya
cevapları başka bir kâğıda/cihaza not edip veya fotoğrafını çekip salon dışına çıkarması yasaktır.

