BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
LİSANS VE ÖNLİSANS BÖLÜM/ PROGRAMLARINA İLİŞKİN
SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR
Öğrencilere Ait Yükümlülükler
1- Öğrenci belirlenen gün ve saatte, ilan edilen sınav salonunda sınava girmekle yükümlüdür.
2- Öğrenciler, sınavın başlama saatinden an az 10 (on) dakika önce sınav salonunda yerlerini
almalıdır.
3- Sınavın ilk 15 dakikası içinde, öğrencilerin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecek olup,
sınava geç kalan öğrenciler bu süre içerisinde sınava alınacaklardır. İlk 15 dakikadan sonra sınav
salonundan çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır. Tıp Fakültesinde ise summatif
sınavında son 15 dakika, formatif sınavında ise son 5 dakika sınav salonundan çıkmak yasaktır.
4- Sınav salonuna cep telefonu ile giriş yapmak yasaktır.
5- Öğrencilerin sınavlarda kullanılacakları hesap makineleri, yalnızca sınavın gerektirdiği kadar
işlemi yapacak yetenekte olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, databank gibi gelişmiş depolama
özellikleri olan makinelerle, grafik çizebilecek kadar yetenekte olan ileri düzey hesap
makinelerinin sınavlarda kullanılması yasaktır.
6- Öğrenciler, sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin sınav ile ilgili uyarılarına uymak
zorundadır.
7- Sınav süresince sıraların üzerinde sınav ile ilgili ders notları ve çanta bulundurmak yasaktır.
8- Optik form kullanılan sınavlarda öğrencilerin isim, soyisim, öğrenci no, kitapçık türü vs. gibi
önemli bilgilerini kodlaması ve formu imzalaması zorunludur. Eksik bilgiler yüzünden
sonuçlanamayan sınavlar için herhangi bir düzenleme yapılmayacak olup, sorumluluk öğrencinin
kendisine aittir.
9- Sınavın başında öğrenciler sınav yoklama tutanağını imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar
sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdürler.
10- KEYPS üzerinden yapılan sınavlarda, sınava giriş yapabilmek için öğrencilerin tablet ya da
bilgisayara kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekmektedir. Sınav sonunda ise
müsvette olarak kullanılmak üzere dağıtılan kağıtlara ad-soyad, öğrenci numarası yazılarak ve
imza atılarak tabletler ile birlikte gözetmenlere belirtilen düzende teslim edilmesi gerekmektedir.
11- Öğrenciler sınav başlamadan önce ihtiyaç duyabilecekleri kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi
vb. araç ve gereçleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç
gerecin ortak kullanımı yasaktır.
12- Sınav bitiminde, soru ve cevap kâğıtları, gözetmenlerin belirttiği düzende teslim edilmesi
gerekmektedir.
13- Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren veya sınav esnasında
kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından
tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre işlem başlatılır.

14- Öğrencilerin sınavlara girmesine veya sınavların yapılmasına, herhangi bir şekilde engel
olanlar hakkında da ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre
işlem yapılır.
15- Öğrenci, sınav salonuna öğrenci kimlik kartı yada gözetmenlerin öğrenciyi tanıyabilecekleri
fotoğraflı resmi kimlik belgesi ile gelmelidir.
16- KEYPS üzerinden yapılan sınavlarda , Eğitim Bilgi Sisteminden alınan sınav giriş belgesi ile
gelinmesi zorunludur. Eksik belge ile gelen öğtrenci sınava alınmaz.
Dekanlık/Müdürlük, Fakülte/SHMYO Sekreterliği, Sınav Sorumlusu ve Gözetmenlere Ait
Yükümlülükler
1- Sınav yeri, başlangıç ve bitiş süreleri sınav tarihinden önce tüm öğrencilere Fakülte/SHMYO
Sekreterliği tarafından web sayfasında duyurulur.
2- Her sınav için yeterli sayıda gözetmen, (salon ve öğrenci sayısına göre) Dekanlık/Müdürlük
tarafından görevlendirilir.
3- Yapılan gözetmenlik görevlendirmeleri ve sorumlu olunan sınavlara ait bilgiler, sınav
haftasından önce sınav sorumlusuna ve gözetmenlere Fakülte/SHMYO Sekreterliği tarafından
bildirilir.
4- Sınav sorumlusu, sınav süresince ulaşılabilir olmalıdır.
5- Sınav sorularının güvenliği sınav sorumlusuna aittir.
6- Sınav Sorumlusu, sınav evraklarını resmi olarak ilan edilen sınav başlama saatinden önce tüm
salonlara ulaştırılmış olmasından sorumludur.
7- Gözetmenlik görevlendirmelerinde geçerli mazereti (yurtiçi/yurtdışı görevlendirme, sağlık
sorunları vb) nedeniyle, sınavda görev alamayacak gözetmenler, bu durumu sınavdan en az
üç gün önce Dekanlık/Müdürlük makamına bildirmek zorundadır.
8- Gözetmenler sınav saatinden önce sınav sorumlusu ile iletişime geçerek, sınav evraklarını
teslim almak ve görevli olduğu salonda sınav başlamadan önce bulunmakla yükümlüdür.
9- Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine
sahiptirler.
10- Gözetmenler sınav sırasında görevli oldukları salonda dolaşarak öğrencileri denetlemelidir.
11- Gözetmenler sınavda kopya çekme girişiminde bulunan/çeken öğrenci hakkında mutlaka
tutanak tutmalıdır. Bu tutanak, sınav sorumlusu tarafından kopya kanıtlarıyla birlikte Bölüm
Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa iletilmelidir.
12- Gözetmenler sınav sürecince, sınav salonunu herhangi bir nedenle terk etmemelidir.
13- Gözetmenler sınav sırasında hiçbir öğrenciyle alçak sesle konuşmamalı, sınav soru ve
yanıtları hakkında kesinlikle yorum yapmamalıdır.
14- Öğrencilerin sınava ilişkin soruları, sınav sorumlusu veya gözetmen tarafından ve herkesin
duyabileceği şekilde yanıtlanmalıdır.

