EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BLOK ARA SINAVLARI (BAS) SINAV SALONU GÖREVLİLERİ İÇİN AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

1.

Öğrenciler güvenlik kontrolünden geçtikten sonra sınavın başlama saatinden en az 5 dakika önce,
önceden belirlenmiş oturma düzenine uygun olarak yerlerine oturtulmalıdır.

2. Öğrenciler sınav salonuna kimlik belgesi, kurşun kalem ve silgi dışında, bilgi depolama, işleme,
iletme işlevi olan (cep telefonu, ipad, tablet pc, telsiz, bluetooth, hesap makinası vb.) cihazlar ile
giremezler. Öğrencilerin yanında bulunan çanta, kitap, ders notu gibi diğer eşyalar sınav salonuna
alınmayacaktır. Bu tip cihazları ve dokümanları sınav salonuna sokmak kopya çekmeye teşebbüs
olarak nitelendirilecektir. Herhangi bir yöntemle kopya çekme veya kopya çekmeye teşebbüs
eylemleri tespit edildiğinde sınav tutanağının ilgili bölümüne durum detaylı bir şekilde
yazılmalıdır. Gerektiğinde ayrı bir tutanak da oluşturulabilir.
3.

Sınav başlamadan önce ‘Sınavlarda Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar’ başlıklı yazı sınıfta
yüksek sesle öğrencilere okunmalı ve bu kurallara uyulması sağlanmalıdır.

4.

Önceden yazı ile bildirilen sınav başlama saati dikkate alınarak, sınav başlama saatinden itibaren
15 dakika içinde sınav salonuna gelenlerin sınava girmesine izin verilir. Daha sonra gelen öğrenci
(ler) sınava alınmaz.

5.

Öğrenciler sınav süresince sınav salonundan ayrılamazlar. Sınavını bitiren öğrenciler, sınavın
bitimini ve görevlilerin sınav kâğıtlarını toplama işlemini tamamlamasını beklemelidir.

6.

Sınav başladıktan sonra mutlaka kimlik kontrolü yapılır. Listedeki her öğrencinin imzası alınır ve
yanıt kâğıdında adı, soyadı, ve numarası kontrol edilir. Sınava gelmeyen öğrencilerin listedeki
isimlerinin karşısına ‘GİRMEDİ’ yazılır.

7. Sınav sırasında sorularla ilgili yazılı ve sözlü olarak soru sormak, öneri ve itirazda bulunmak
yasaktır. Öğrenciler sorularla ilgili itirazlarını sınav bittikten sonra Öğrenci İşleri Bürosu’na
gerekçesi belirtilerek yazılı olarak iletebilirler.
8. Sınav sırasında diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. şeyler alıp vermek, konuşmak ve sınav düzenini
bozacak davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.
9. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınav salonundan çıkaramazlar. Sınav kitapçıkları sınav sonrasında
Öğrenci İşleri Bürosu tarafından cevapları ile birlikte ilan edilecektir.
10. Sınav sırasında salon başkanı veya gözlemciler eşliğinde dahi salon dışına çıkılamaz. Salon dışına
çıkan öğrenci tekrar içeri alınmaz.

11. Sınav süresinin sonunda tüm soru ve yanıt kağıtları toplandıktan sonra, “Sınav Tutanağı’
doldurulup sınav görevlileri tarafından imzalanır ve Dekanlığa iletilmek üzere Öğrenci İşleri
sorumlusuna teslim edilir.
12. Salon Başkanı’nın diğer salon görevlilerine görevlerini bırakmaları için izin verme yetkisi yoktur.
13. Öğrenci İşleri Sorumlusu ve ders araçları görevlisi sınav süresince salon ortamından
ayrılmamalıdır.

