T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SINAV UYGULAMA KURALLARI
Sınavların sağlıklı ve güven içinde yürütülebilmesi için aşağıdaki hususlara gereken
hassasiyet ve özeni gösteriniz.
1.

Sınavda görevli öğretim elemanları (ilgili dersin yürütücü öğretim elemanı ve gözetmeni)
sınav süresince koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

2.

Sınavlarınız için ayrılan salonlar ve bu salonlarda sınava girecek öğrenci listeleri
görevlendirmeniz ekinde sunulmuştur. Listeler öğrencilere sınavdan bir gün önce
koordinatörlüğümüz tarafından ilan edilecektir.

3.

Bu listeleri kontrol ederek yoklama listesi olarak kullanınız. Yanlışlık veya eksiklik varsa
düzeltilmesi için, Program ve Sınav Koordinatörlüğüne müracaat ediniz.

4.

Dersin yürütücüsü öğretim elemanı, kendisine ulaştırılan öğrenci dağılım listesine göre
sınav salonu için gerekli olan sınav evraklarının sayısından ve basımından sorumludur.
Herhangi bir aksama olmaması için, kendi sınavı için gerekli soru kağıdı sayısını sınavın
yapılacağı salon sayısına göre ayırarak gözetmene teslim etmelidir.

5.

Sınav evraklarının basımından sırasıyla Kadir KARACA, Bilge ERASLAN, Mehmet
ÖNAL, M. Koray DOĞANGÜN sorumludur.

6.

Gözetmen öğretim elemanları sınavdan 15 dakika önce görev yerinde hazır
bulunmalıdırlar, kendilerine ulaştırılan öğrenci dağılım listesine göre sınav saatinde
öğrencilerin doğru yerlere yerleştirilmelerinden sorumludurlar. Dersin yürütücüsü
öğretim elemanından aldıkları sınav evraklarının öğrencilere dağıtımı, yoklama listesinin
doğru bir şekilde imzalanması ve sınav sonunda öğrencilerden toplanan sınav
evraklarının, sınavın başlangıcında dağıtılan sınav evrakı ile aynı sayıda olduğunun
kontrol edilmesinden sorumludurlar.

7.

Sınava 15 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmayacaktır.

8.

Sınava gelen öğrenci Öğrenci kimliği ibraz etmek zorundadır. Kimliği yanında
olmayan öğrenci, Öğrenci işlerinden öğrenci belgesi alarak sınava girebilir. Dersin
yürütücü öğretim elemanı veya gözetmen hiçbir şart altında kimliksiz öğrenciyi sınava
alamaz.

9.

Sınava giren öğrenciler ilk 15 dakika içerisinde sınavını bitirmiş olsalar bile salondan
çıkarılmayacaktır.

10. Öğrenciler sınav süresince cep telefonlarını kapalı konuma getirmelidirler. Sınav
görevlileri sıraların veya kolçaklı sandalyelerin üzerinde telefon bulundurulmasına izin
vermemelidirler. Sınav görevlilerinin telefonları da sessiz konumda olmalıdır.

11. Sınav Süresince Sınav Salonlarının Kapıları Açık Tutulacak, sıraların üzerinde, sınav
malzemeleri (kalem, silgi, bazı dersler için hesap makinası, su) dışında (çanta, elbise vs.)
herhangi bir şey, sıraların içinde ise herhangi bir ders materyali bulundurulmayacaktır.
12. Sınavını tamamlayan öğrencilerin koridorlarda toplanmaları sınavı devam eden
öğrenicilerin dikkatlerinin dağılmasına sebep olmaktadır. Mümkünse sınavını bitiren
öğrencilerin koridorları terk etmeleri için görevlilere yardımcı olunuz.
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