
 

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR 

 

1- Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınav 

saatinden 15 dakika önce sınava girecekleri sınav salonunun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

2- Öğrencinin oturacağı yeri belirlemek, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini değiştirmek yetkisi sınav 

salonunda görevli öğretim elemanına aittir. 

3- Öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası ve son 5 dakikası sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.  

4- Sınavın gerçekleştirildiği derslikten/amfiden her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir öğrenci tekrar sınava 

alınmayacaktır. 

5- Öğrencilerin sınava kayıt cihazı, cep telefonu, telsiz vb. haberleşme araçlarıyla girmesi yasaktır. Sınav anında 

öğrencinin yanında yukarıda belirtilen cihazlardan herhangi birinin görülmesi halinde kopya muamelesi 

yapılacak ve öğrenci hakkında tutanak hazırlanarak gerekli cezai (disiplin/uyarı/uzaklaştırma) işlemler 

uygulamaya konacaktır. 

6- Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı 

olmaları, sınavda soru alınmıyor ise derslikteki/amfideki öğretim elemanına soru sormaları, birbirlerinden 

kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara vb. içmeleri, sözlük ve sözlük görevi yapan 

yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav 

düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 

7- Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar bilgi işlem/öğretim elemanı okuması yöntemleriyle 

incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, dersin sorumlu öğretim üyesinin ardından Dekanlık 

tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan dersliklerde/amfilerde kopya 

eylemine karıştığı belirlenen öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav 

salonunda kopya çekme veya diğer öğrencilerden yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap 

kâğıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde kapalı tutulmasına dikkat 

edilmelidir.  

8- Sınav/cevap kâğıtlarındaki kişisel bilgileri içeren alanlar öğrenciler tarafından eksiksiz olarak 

doldurulmalıdır.  

9- Çoktan seçmeli sınavlarda optik formun doldurulması/işaretlenmesi esas olup, soru kâğıdı üzerinde yapılan 

işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle gerçekleştirilecek çoktan seçmeli sınavların optik 

kağıda işaretlenmesi gerekmektedir. Optik kağıda işaretleme yapmak için öğrencilere ayrıca ek süre 

tanınmayacaktır.  

10- Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan öğrencilerin sınava 

devam etmelerine izin verilmeyecektir.  

11- Sınavın bitiminde her öğrencinin sınav ve cevap kâğıdı görevli öğretim elemanlarınca toplanacak ve sınav 

kağıtlarının öğrenci sayısı ile tutarlı olup-olmadığını kontrol edilecektir. 

 

 

Eczacılık Fakültesi Dekanlığı  


