EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BLOK-STAJ BLOĞU YAZILI SINAVLARINDA (BYS-SBYS) ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
1. Öğrenciler sınav başlama saatinden 15 dakika önce güvenlik kontrolünden geçip sınava
girecekleri salonun önünde bulunmalı ve önceden belirlenen oturma düzenine uygun olarak
yerlerine oturmalıdır.
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 dökümanları sınav salonuna sokmak kopya çekmeye teşebbüs
olarak nitelendirilecektir. Kopya çeken veya çekme teşebbüsünde bulunan öğrenci için tutanak
tutulacak ve ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır.

3. Önceden 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.
4. Öğrenciler sınav sırasında kimlik kartı bulundurmak ve kimlik kontrolü sırasında imza atarken
görevliye göstermek zorundadır.
5. Soru kitapçık türü önceden oturma düzeninde belirlenen ile aynı olmalıdır. Öğrenciler, kimlik
bilgilerinin ve soru kitapçık türünün sınav kâğıdına doğru olarak işaretlenip işaretlenmediğinin
kontrolünden sorumludur.
6. Öğrenciler sınav başladıktan sonra, sınavın ilk 75 ve son 15 dakikasında sınav salonundan
ayrılamazlar. Sınavın son 15 dakikasında halen salonda bulunan öğrenciler, sınavın bitimini ve
görevlilerin sınav kâğıtlarını toplama işlemini tamamlamasını beklemelidir.
7. Sınav sırasında sorularla ilgili yazılı ve sözlü olarak soru sormak, öneri ve itirazda bulunmak
yasaktır. Sorularla ilgili itirazlar sınav bittikten sonra Öğrenci İşleri Bürosu’na gerekçesi belirtilerek
yazılı olarak iletilir.
8. Sınav sırasında; diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. şeyler alıp vermek, konuşmak ve sınav düzenini
bozacak davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.
9. Sınav sırasında salon başkanı veya gözlemciler eşliğinde dahi salon dışına çıkılamaz. Salon dışına
çıkan öğrenci tekrar içeri alınmaz.
10. Sınavını tamamlayıp sınav salonundan çıkmak isteyen öğrencilerin sınav kitapçıkları ve cevap

kâğıtları salon başkanı tarafından kontrol edildikten sonra çıkmasına izin verilir.
11. Sınav sonunda soru kitapçıkları eksiksiz olarak sınav salonunda bırakılmalıdır. Soru kitapçıkları
sınav sonrasında Öğrenci İşleri Bürosu tarafından cevap anahtarı ile birlikte ilan edilecektir.

