
KOU YDYO YDB HAZIRLIK SINIFLARI 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar  

Öğrencilerimizin sınav öncesi, sınav sırası ve sonrasında aşağıda listelenen kural ve talimatlara uyması 

gerekmektedir:  

 Herhangi bir engeli veya sağlık problemi bulunan öğrencilerin, gerekli sınav düzenlemelerinin 

yapılabilmesi için, sınav öncesinde Bölüm Sekreterine ve/veya başka bir idari bir yetkiliye durumları ile 

ilgili bilgi vermeleri önem taşımaktadır. ( ydb@kocaeli.edu.tr  veya hazirlik@kocaeli.edu.tr adreslerine 

eposta da atabilirsiniz. Gerekli görülen durumlarda özel durumu gösteren belge istenebilir.) 

 

 Sınavın yapılacağı yer, saat ve sınava gireceğiniz derslik bilgisi en geç bir gün önceden web sayfamızda 

duyurulmaktadır. (http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr/index.php) İlgili listeler panolara asılmadığı için 

sınav saat ve derslik bilgilerinizi sınava gelmeden önce kontrol etmeniz önemli ve gereklidir. 

 

 Sınava gelirken yanınızda fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi (TC kimlik kartı, pasaport) getirmeniz 

gereklidir. Geçerli bir kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar. 

 

 Sınava gelirken yanınızda yumuşak uçlu bir kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getirmeniz gereklidir. Sınav 

sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri ve/veya bu malzemeleri ortak 

kullanmaları yasaktır. 

 

 Sınavın başlamasını takip eden ilk 30 dakika içinde sınava gelen öğrenciler sınava alınmaktadır ancak 

kesinlikle ek süre verilmemektedir. Sınav “Dinleme (Listening)” bölümüyle başlıyorsa ve öğrenci bu 

bölüm başladıktan sonra geldiyse, sınavın ilgili bölümü tamamlanana kadar beklemesi gerekmektedir. 

Sonrasında sınav salonuna girebilir ama dinleme bölümüne ait soruları cevaplayamaz. Verilen süre içinde 

geç kalan öğrenciler sınava alınmakta ancak. 

 

 Sınavın ilk 30 ve son 5 dakikası hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz. Herhangi bir öğrenci özellikle 

sınavın ilk 30 dakikası içinde salondan çıkmak zorunda kalsa bile idari kısımda bekletilir ve süre dolunca 

binadan çıkmasına izin verilir.  

 

 Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmanız gereklidir. 

 

 Sınavın yapıldığı binaya, koridorlara ve dersliklere öğrenci ve görevlilerden başkasının girmesi yasaktır. 

Özellikle velilerinizin bu konuda ısrarcı olmamasını rica ederiz. 

 

 Sınav imza tutanağında adınızın karşında yer alan ilgili kısma sınava girdiğinize dair imza atmanız 

gereklidir. İmza atmayı unutmayınız. 

 

 Optik formun üstünde gerekli yerleri dikkatli bir şekilde doldurup, bilgileri doğru bir şekilde kodlayınız.  

Yanlış kodlamalar değerlendirme esnasında sorun yaratmaktadır.  Sınav değerlenmelerinde kitapçıklar 

değil, sadece optik forma işaretlediğiniz cevaplar dikkate alınmaktadır. Cevaplarınızı sınav süresi içinde 

optik forma aktarmayı unutmayınız. Ek bir süre verilmemektedir.  

 

 Sınav kitapçığının üst kısmında ilgili yerlere ad-soyadınızı, bölümünüzü (department) ve öğrenci 

numaranızı yazmayı ve sınav kitapçık türünüzü optik forma işaretlemeyi unutmayınız. 

 

 Sınav salonuna su dışında yiyecek-içecek getirilmesi ve/veya tüketilmesi yasaktır.  
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 Sınav sırasında cep telefonu başta olmak üzere herhangi bir elektronik cihaz veya sözlük vb gibi ders 

materyali kullanılması yasaktır. 

 

 Sınava cep telefonu getirilmemesi tercih edilmektedir. Eğer getirdiyseniz, sınav başlamadan önce kapalı 

konuma getirip, görevli öğretim elemanının gösterdiği alana bırakmanız gerekmektedir. Telefonunu 

teslim etmeyen veya teslim ederken kapalı konuma getirmeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

 Sıranızın üzerine sınav materyalleri (soru kitapçığı, optik form, kalem, silgi, su, kol saati) dışında herhangi 

bir eşya koymanız yasaktır. 

 

 Sınav boyunca görevli öğretim elemanının tüm talimatlarına uyulmak zorundadır. Görevli öğretim 

elemanının açıklamalarını dikkatle dinlemeniz önemlidir. Ayrıca size söylenmeden sınav kitapçığını 

açmanız yasaktır. 

 

 Sınav başlar başlamaz veya öncesinde ilgili öğretim görevlisinin talimatıyla kitapçığınızda eksik sayfa ya 

da soru olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir. Sınavı tamamlayıp sınav salonundan 

çıktıktan sonra veya sınav süresinin bitmesine yakın bir zamanda eksik sayfa olduğunu fark etseniz bile 

geriye dönük işlem yapılmamakta veya ek süre verilmemektedir.  

 

 Sınav süresince (özel ve önceden belirttiğiniz bir durumunuz olmadığı sürece) tuvalete gitmek, dışarı 

çıkmak, yerinizden kalkmak, diğer öğrencilerle konuşmak yasaktır.  

 

 Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşıyorsanız veya sorunuz varsa konuşmadan sadece elinizi 

kaldırmanız yeterlidir. Görevli öğretim elemanı sizinle ilgilenecektir.  

 

 Sınav sorularıyla ilgili (kelime, dilbilgisi vb.) bireysel sorularınız cevaplanmamaktadır. Ancak sorularda 

veya numaralarda herhangi hata varsa ilgili birime iletilmektedir. Alınan karar sonrası tüm sınıflara genel 

duyuru yapılmakta veya ortak hareket edilmektedir. 

 

 Sınavın verilen süre içinde tamamlanması gereklidir. Hiçbir öğrenciye ek süre verilmez. 

 

 Sınav bitiminde ilgili öğretim görevlisi tarafından tüm sınav materyalleri toplanana kadar yerinizden 

kalkmamanız gerekmektedir. Soru kitapçığı ve/veya optik formunu, varsa diğer sınav materyallerini, 

teslim etmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılmaktadır.  

 

 Sınavını verilen süreden önceden tamamlayıp çıkan öğrencilerin koridorda bekleme yapmaları ve bina 

içinde dolaşmaları yasaktır. Sınav bitiminde kantine gitmeleri ve/veya bina dışına çıkmaları gereklidir. 

 

 Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek, yardımlaşmak, başkasının yerine 

sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu davranışları sergileyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve 

haklarında disiplin işlemi/yasal işlem başlatılır. Sınavda görevli öğretim elemanı, ilgili girişimlerden 

herhangi birisinde bulunan öğrenciyi/öğrencileri bir- iki kere uyardıktan sonra sorun hala devam 

ediyorsa tekrar bir uyarıda bulunmadan veya bilgi vermeden sınav iptal tutanağı hazırlama hakkına 

sahiptir. 

 

 Yukarıdaki listelenen kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda 

ilgili öğrencinin sınavı iptal edilir.  


