Sınavda Uyulacak Kurallar
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik
aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu
araçlarla sınava girmiş adayların yabancı uyruk numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava
alınmayacaktır.
3. Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
4. Sınavlarını tamamlasalar bile sınavın ilk 75 ve son 10 dakikasında öğrencilerin salondan çıkmalarına izin
verilmeyecektir.
5. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu
toplu kopya çekildiği saptandığı takdirde, Atatürk Üniversitesi tarafından bu salonda sınava giren
öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
6. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Görevliler gerektiğinde
öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilir. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uyulmasına bağlıdır. Eksik belge ile sınava girdiği tespit edilen, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan,
sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit eden, sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan
süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan ve sınav sırasında kopya
çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin kimlik bilgileri
Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
7. Soru kitapçıklarının sayfalarını eksik olarak teslim eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır.
9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları Cevap Kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları
ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
10. Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken alanları doldurmayan öğrencilerin
durumları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
11. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır.
12. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri veya bunların
alışverişinde bulunmaları kesinlikle yasaktır.
13. Soru Kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR."
denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
14. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılacağından sınavınız bittiğinde, Cevap Kâğıdı ve
Soru Kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz.

