SINAV KURALLARI

1) Sınava gelirken öğrenci kimliği ge6rilmesi zorunludur. Öğrenciler sınav esnasında öğrenci
kimliklerini masalarının üzerine koyacak, sınav gözetmenleri aksini söyleyene kadar
kaldırmayacaklardır. Öğrenci kimliği ge=rmeyenler öğrenci işlerinden öğrenci belgesi almalıdır.
Öğrenci kimlik kar@ ya da öğrenci belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak@r.
2) Sınav başlarken oturma düzenini oluşturmak sınav gözetmenlerinin yetkisindedir.
Gözetmenlerin belirlediği oturma düzenine uymayanlar sınava alınmayacak@r.
3) Gözetmenler gerekli gördükleri takdirde sınav esnasında öğrencilerin yerini herhangi bir
gerekçe sunmaya gerek duymadan değiş6rebilirler.
4) Öğrenciler sınav başlamadan sıralarının üzerinde yazılanları kontrol etmek ve silmekle
mükelleIir. Aksi takdirde yazılanlardan sorumlu olacaklardır.
5) Sınav esnasında herhangi bir amaçla cep telefonu kullanımı (saate bakmak, hesap makinesi
olarak kullanmak dahil) yasakOr. Öğrenciler cep telefonlarını sessize almayacak, tamamen
kapa@p ceplerine ya da çantalarına koyacaklardır. Kağıdını teslim etmiş de olsa öğrenciler sınav
salonunda cep telefonuna bakamaz, cep telefonları ancak sınav salonunu terk eLkten sonra
kullanılabilir. Herhangi bir sebeple cep telefonuna bakan öğrenci hakkında ikinci bir uyarı
yapılmaksızın kopya muamelesi yapılacak ve gerekli işlem uygulanacak@r.
6) Sıraların üstünde ya da alOnda not, kitap vs. gibi materyallerin bulunması yasakOr. Bu gibi
materyaller ya kapalı bir şekilde öğrencilerin çantasına koyulacak ve çantalar öğrencinin
ulaşamayacağı bir yere yerleş=rilecek ya da gözetmenlerden rica edilerek kürsüye bırakılacak@r.
7) Sınavlarda gözetmenlere kelime sorulması bölüm başkanlığı kararıyla yasaklanmışOr.
8) Gözetmen hocalarla soruları\konuları tarOşmayınız, açıklama talep etmeyiniz. Sorularda

hata olduğunu düşünüyorsanız sınav sonrası dersin hocasına ile=niz.
9) Sınavlarda tuvalete gitmek vb. dahil hiçbir gerekçeyle dışarı çıkılamaz. Sınavdan çıkan
öğrenci sınava geri alınmaz.
10) Sınav esnasında konuşmak, kalem silgi vb. alışverişi yapılmamalıdır.
11) Sınav esnasında öğrenciler yerinden kalkmamalıdır. Ekstra kağıt kullanmak isteyen öğrenci
gözetmenlerden rica etmelidir. Alınan ekstra kağıtlar kullanılmasa ya da müsvedde olarak
kullanılsa da gözetmenlere teslim edilmelidir, cevap kağıtları salon dışına kesinlikle
çıkarılmamalıdır.
12) Aksi belir6lmedikçe resmi cevap kağıdı haricindeki herhangi bir kağıda yazılan cevaplar
kabul edilmez.
13) İlk yarım saat sınavdan çıkılması yasak@r. Geç kalan öğrenciler yarım saat dolduktan sonra
sınava alınmayacak@r.
14) Sınav düzenini sağlamak hususunda sınav gözetmenleri tam yetkilidir. Sınav düzenini
bozacak herhangi bir davranışa müsamaha gösterilmeyecek6r.

Yukarıda belir6len kurallara uymayan ve/veya bu konuda gözetmenlere sorun çıkaran
öğrenciler hakkında tutanak tutulacak ve gerekli işlem yapılacakOr.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanlığı

EXAMINATION RULES

1) Students must have their Student ID Cards with them. THe ID Cards must be on the desks
throughout the exam unless stated otherwise by the supervisors. Those who do not bring their
ID cards must get student cer=ﬁcate given by the Student Aﬀairs Oﬃce. Studenst without a valid
ID Card or a student cer=ﬁcate will not be permiaed to take the exam.
2) The supervisors have the responsibility and authority of arranging the sea=ng order. Those
who do not accept the arrangement will not be permi]ed to the exam.
3) The sea6ng order may be changed during the exam by the supervisor if necessary.
4) Students must check the desk if there is any inscrip6on and erase it; otherwise, they will be
responsible for what is wriaen on the desk.
5) Students cannot have contact with their mobile phones under any circumstance (including
checking the 6me, using the calculator apps). Mobile phones must be turned oﬀ(silent mode is
not accepted) and kept in pockets or bags. The students cannot use their mobile phones as long
as they are in the classroom whether or not they have handed over the answer sheets. Mobile
phones can be switched on only aeer leaving the class. Any aaempt to use mobile phones will
be regarded as an act of chea=ng and will be reported according to the disciplinary procedure.
6) No materials(books, notes, notebooks, etc.) should be placed below or above the desk.
Such materials must be put aside either in a bag or placed on the rostrum if the students request
from the supervisors.
7) Asking the meaning or a transla6on of any word is prohibited by the Department Chair.
8) No explana6on or interpreta6on on the ques6ons/subjects must be requested from the
supervisors. If you think that there is an ambiguity or mistake in a ques=on; please answer
according to your understanding and report the issue to the lecturer of the course if necessary

aeer the exam.
9) The students cannot leave the classroom under any circumstance(including toilet needs,
etc.) Any person leaving the class will not be permiaed to enter again.
10) No talk, exchange of sta6onary materials(pencil, pen, eraser, etc.) is permi]ed during the
exam.
11) The students cannot stand or wander in the class during the exam. An extra blank sheet will
be provided by the supervisor upon request. The extra sheets must also be handed over
whether they are s=ll blank or used for draes. The answer sheets cannot be taken out of the
classroom.
12) Answers wri]en on papers other than the oﬃcial answer sheet will not be accepted unless
announced otherwise.
13) The students cannot leave the classroom within the ﬁrst thirty minutes. No student will be
permi]ed to the classroom aIer the ﬁrst thirty minutes of the exam.
14) Supervisors are duly-authorized to ensure the order in an exam. Any aaempt to breach this
order will not be tolerated.
Any student in deﬁance of the abovemen6oned rules or the instruc6ons of the supervisor will
be reported and disciplinary procedures will be executed as required.
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