1. Öğrenciler sınavlara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu gösterir kimlik
kartı ile girerler. Öğrenciler, sınav başlamadan önce kimliklerini masanın üzerine koyarlar.
2. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az on dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Sınav başladıktan sonra öğrencinin ilan edilen salondan başka salonda sınava girmesi
gerekli ise değişiklik gözetmenler nezaretinde gerçekleştirilir.
3. Gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince oturma düzeninin sağlanmasında ve gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirmede gözetmenler yetkili ve sorumludurlar.
4. Öğrenciler, girdikleri sınavına sınav talimatını okumakla mükelleftirler.
5. Sınav evraklarında isim, soyisim, öğrenci numarası gibi doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu
alanların doğru, eksiksiz bir şekilde doldurulmasından öğrenciler sorumludur.
6. Öğrenciler, sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu vb. araçları bulundurmamalıdır.
7. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden
sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir
durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir.
8. Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesini imzalayana kadar ve sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika
içerisinde sınav salonunu terk edemezler. Keza öğrencilerin sınavın son 5 dakikası içerisinde de salonu
terk etmeleri yasaktır.
9. Sınav süresince öğrenciye ait cep telefonları kapalı konumda tutulmalıdır. Kapatılmış olan cep telefonlarının ve dersle ilgili tüm materyallerin öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık
takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer
her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.
10. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının
teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.
11.

Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin
verilmez. Aksi davranışta bulunanlar hakkında gözetmenler tutanakla durumu Dekanlığa bildirir.

12. Öğrenciler sınav esnasında ve sonrasında mutlaka giriş ve çıkış imzalarını atmalıdırlar.
13. Sınav salonlarında öğrenciler arasında -dersin öğretim elamanı tarafından izin verilmiş ise- kanun, kalem,
1tamamlar.
14. Sınav salonunu terk eden öğrenciler, her ne sebep ile olursa olsun, sınavın bitiş saatine kadar tekrar sınav salonuna alınmazlar.
15. Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden
öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.
16. Gözetmenler, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre
engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk
eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere Dekanlığa bildirir.
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