
 

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

SINAV UYGULAMA ESASLARI 

1. Sınav süresince öğrenci kimliği sıranın üzerinde bulundurulacaktır. 

2. Sınav esnasında herhangi bir nedenle dışarı çıkan öğrenci, tekrar sınava 
alınmayacaktır. Sınav süresinin dörtte biri süre boyunca sınav salonundaki 
hiçbir öğrencinin, sınavlarını tamamlasalar dahi salondan çıkmasına izin 
verilmeyecektir. Ayrıca sınav süresinin dörtte biri süre geçtikten sonra da yeni 
gelen öğrencinin sınav salonuna girmesine izin verilmeyecektir. 

3. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren veya 
kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacak, haklarında 
disiplin yönetmeliği hükümlerince soruşturma açılacaktır. Görevliler, kopya 
çekmeye veya kopya vermeye teşebbüs eden kişileri uyarmak zorunda 
değildir, sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. 

4. Öğrencinin ikinci bir boş cevap kâğıdı almak istemesi durumunda, alınacak 
boş kâğıdın sınav gözetmeni tarafından paraflanması ve kâğıdın isim-soy isim 
kısmının öğrenci tarafından hemen doldurulması gerekmektedir. 

5. Sınav esnasında silgi, kalem, hesap makinesi vb. gereçlerin ödünç alınması, 
verilmesi veya değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. Hesap makinesinin özelliğini 
ve kullanılıp kullanılmayacağını dersin sorumlusu belirler. 

6. Öğrencinin, sınav salonunu terk edene kadar cep telefonunu kapalı tutması ve 
görünür bir yerde bulundurmaması gerekmektedir. 

7. Çanta, ceket, defter, kitap, fotokopi vb. eşyaların sınav süresince öğrencinin 
erişemeyeceği bir yerde bulundurulması gerekmektedir. Sıra üzerinde ya da 
altında, bahsi geçen eşyaların bulunması kesinlikle yasaktır. 

  



 

 

AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 
ENGINEERING FACULTY 

EXAMINATION REGULATIONS 

1. Students must keep their student ID cards on the table during the exam. 

2. Students who leave the exam room during the exam will not be permitted to 
re-enter. During the course of one quadrant of the exam period, no student in 
the exam room will be allowed to leave the room, even if they complete their 
exams. In addition, a new student will not be allowed to enter the examination 
room after one quadrant of the exam period has elapsed. 

3. Students who cheat, attempt to cheat, or helping another student to cheat will 
have their exam papers voided, and will be indicted according to the proper 
disciplinary regulations. Proctors are authorized to end the exam of a student 
who is cheating, attempting to cheat, or helping another student to cheat, 
without any warning. Obeying the exam rules is solely the student’s 
responsibility. 

4. In the case of a student demanding extra exam sheet, the extra exam sheet 
must be initialized by the proctor and the "name, surname" part of the extra 
exam sheet must be filled by the student promptly. 

5. Exchange of eraser, pencil, calculator, etc. is strictly forbidden during the 
exam. The person responsible for the course determines the allowed features 
of the calculator and whether it will be used or not. 

6. The student must keep his/her mobile phone off and not keep them in a visible 
place until he/she leaves the exam room. 

7. Belongings such as bag, jacket, notebook, papers etc. must be placed out of 
the reach of students. Such belongings placed on or under the desks are strictly 
forbidden. 


