ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
Aşağıdaki sınav esaslarını okuma ve bu esaslara uyma bütün Antalya Bilim Üniversitesi
(ABÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) öğrencilerinin görevidir.
1. Öğrenciler sınav yerine sınav başlamadan 15 dakika önce gelmek zorundadır. Sınavlar
önceden ilan edilen saatte başlar ve geç kalan öğrencilere fazladan zaman verilmez.
(Sınavları ilgilendiren saat ve zamanlarla ilgili herhangi bir karışıklığa sebebiyet
vermemek için TRT’nin web sitesindeki http://www.trt.net.tr/ saat esas alınır.)
2. Öğrenciler fotoğraflı kimlik kartını yanında bulundurmak ve sınav öncesi gözetmene ibraz
etmek zorundadır.
3. Öğrencinin yanında mutlaka bir kalem ve silgi olmalıdır. Kırtasiye malzemesi sınav
gözetmeni tarafından verilmez.
4. Sınav esnasında diğer öğrencilerden kırtasiye malzemesi ödünç alınamaz.
5. Sınav esnasında sıranın üzerinde kalem, silgi ve kalemtıraş dışında, kitap, ders notu, sözlük
veya dersle ilgili herhangi bir malzeme bulundurulamaz, çanta ve mont vb. eşyalar
gözetmenin göstereceği yere bırakılmalıdır.
6. Sınav başlamadan önce cep telefonları kapatılıp, saatler ve diğer her türlü elektronik cihaz
ile (avuç içi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, fotoğraf makinesi, veri
depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz) gözetmene teslim edilir.
7. Öğrenciler sınav gözetmenin gösterdiği sıraya göre sınav salonunda yerlerini alırlar.
8. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden
sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmen gerekli gördüğü hallerde öğrencinin
sınav yerini değiştirme hakkına sahiptir.
9. Sınav kâğıtları dağıtılmadan önce, sınav esnasında ve sınav kâğıtları toplanırken, sessiz
olunması gerekmektedir.
10. Her öğrenci sınav sırasında salona ait yoklama kâğıdını tükenmez kalem ile imzalamalıdır.
11. Sınav bitince, gözetmen çıkılmasına izin verinceye kadar öğrenciler yerlerinde beklemek
zorundadır.
12. Acil bir durumda sınıftaki gözetmenin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
13. Gözetmen sınavın bittiğini söylediği anda öğrenciler kalemi elinden bırakmak zorundadır.
14. Sınav başladıktan 30 dakika sonra sınav binasına öğrenci alınamaz.
15. Sınavın ilk 40 dakikasında sınavdan çıkılamaz.
16. Öğrenciler sınav salonuna sadece şeffaf bir plastik kutu içerisinde su getirebilirler. Bunun
haricinde sınav esnasında bir şey içilmesi veya yenilmesi yasaktır.
17. Dinleme bölümü sırasında sınavdan çıkılamaz.
18. Sınav esnasında tuvalete gidilemez.
19. Sınav esnasında gözetmen haricinde hiç kimseyle iletişim kurulamaz.
20. Sınav kâğıtlarının fotoğrafı çekilemez veya sınıftan dışarı çıkarılamaz.
21. Deprem, yangın vb. acil durumlarda öğrenciler sınav gözetmeninin talimatlarını yerine
getirmekle yükümlüdürler.
22. Devamsızlıktan kalan öğrenciler sınavlara giremezler.
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23. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan
öğrenciler hakkında yönetmelik gereği Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 7 / ( e ) maddesi uyarınca disiplin işlemleri
başlatılır.
24. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak
eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında yönetmelik gereği
Yüksekokul

Müdürlüğü

tarafından

Yükseköğretim

Kurumları

Öğrenci

Disiplin

Yönetmeliği’nin 8 / ( d ) maddesi uyarınca disiplin işlemleri başlatılır.
25. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar.
Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.
Yukarıdaki

kurallara

aykırı

davranışta

bulunanların

ve

yapılacak

uyarılara

uymayanların kimlik bilgileri Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz
sayılacaktır. İhlal edilen kurallar göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda
öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre disiplin işlemleri başlatılır.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.
ABÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
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