BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SINAV KURALLARI
Bölümümüz öğrencileri aşağıda yazılan sınav kurallarına girmiş oldukları tüm sınavlarda
harfiyen uymak zorundadırlar
1. B.E.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereği öğrenci
kimliği veya öğrenci belgesi olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır. Öğrencilerin
kimlikleri sınavdan önce sınav görevlileri tarafından kontrol edilecektir.
2. Öğrenciler sınav süresi boyunca sınav görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadırlar.
3. Sınav görevlileri sınavdan 10 dakika önce sınav salonunda hazır bulunacak ve
öğrencilerin sınav salonuna yerleştirilmeleriyle ilgileneceklerdir.
4. Sınav süresince sıraların üzerinde ders notu, kitap, defter, kalem kutusu, çanta, mont vb.
bulunmayacaktır. Açık kitap olarak girilen sınavlarda ders sorumlusunun uygun gördüğü
eğitim materyali kullanılabilir.
5. Sıraların üzerinde sadece kalem, silgi, öğrenci kimliği, hesap makinesi ile kapalı konumda
ve öğrenciden uzakta olmak üzere cep telefonu bulunabilir.
6. Öğrencilerin cep telefonları sınav süresince kapalı tutulacaktır. Telefonuna çağrı veya
mesaj gelen ya da telefonu ile ilgilenen öğrenci hakkında sınav kurallarına uymadığı
gerekçesiyle tutanak tutulacaktır.
7. Sınav sırasında öğrencilerin hesap makineleri kontrol edilecek ve hafızalı olan
makinelerin hafızaları sıfırlanacaktır.
8. Öğrenciler oturdukları sıranın üzerinde veya duvar kenarına yazılmış olan her şeyden
sorumludur. Yapılacak kontrollerde kopyaya rastlanması durumunda öğrenci hakkında
tutanak tutulacaktır.
9. Sınav sırasında öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine
yardımcı olmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunan öğrenciler hakkında Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.
Adı geçen yönetmeliğe göre;
• Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, kınama cezasını
• Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
• Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine
sınava girmek, iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektirir.
10. Sınav sırasında öğrencilerin salondaki görevlilere soru sormaları yasaktır.
11. Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasaktır.
12. Sınav sırasında öğrencilerin sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunması ve sınav
görevlilerinin ikazlarına karşı gelmeleri yasaktır.
13. Öğrenciler, sınavın başlamasının üzerinden 15 dakika geçtikten sonra sınav salonuna
alınmayacaklardır.
14. Sınav süresi 1 saatten az olan sınavlarda ilk 15 dakika, sınav süresi 1 saat veya daha fazla
olan sınavlarda ise ilk 25 dakika içinde öğrenciler sınav salonunu terk edemez.
Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymayan öğrenciler hakkında sınav görevlileri
tarafından tutanak tutularak haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
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