
LİSANSÜSTÜ SINAV GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

 

 

1. Yabancı Dil ve Bilim sınavları, aynı bina, blok ve bloklara ait salonlarda yapılacaktır.  

2. Sınav yapılacak bina ve blok girişlerine yönlendirme levhaları asılacaktır.  

3. Sınava girecek öğrenci adlarını ve bilim dallarını gösterir listeler, salon girişlerinde asılı 

olacaktır.  

4. Bu listeler, Anabilim Dalı bazında Enstitülerin web sayfalarında da ilan edilecektir.  

5. Sınav gözetmenleri, Enstitülerce belirlenecektir.  

6. Gözetmenlerin, hangi, bina ve hangi anabilim dalında görev alacakları görev belgelerinde yazılı 

olacaktır. 

7. Öğrencinin sınav sırasında kullanacağı boş kağıtlar ve yoklama listeleri, sınav öncesinde 

gözetmenlere teslim edilecektir. 
8. Enstitü idaresi, jüri başkanları ve gözetmenler, sınav salonunun sınava hazır olup olmadığını 

kontrol edecektir.  

9. Gözetmenler, sınavdan en az 10 dk. önce görev yerinde bulunacaktır. 

10. Öğrenci adayları, online sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilerek salona alınacaktır. 

11. Sınavlar saat 10.00'da başlatılacaktır. 2 saat (120 dk.) süre verilecektir.  

12. Sınav süresi sesli ve/veya yazılı olarak ilan edilecektir. 

13. Sınav kağıtlarının bütününde ilgili öğrencinin Adı, Soyadı, TC Numarası ve Alanı dışında 

bir bilgiye yer verilmeyecektir.  

14. Üzerinde işaret, not, puan vb. bilgilere yer verilen sınav kağıtları kabul edilmeyecektir. 
15. Sınav jürisinden sadece bir kişi soruları dağıtabilecektir.  Öğrenci soruları alındıktan sonra, jüri 

üyesi çıkacaktır. 

16. Enstitü idaresi, jüri başkanları ve gözetmenler, sınav başladıktan sonra, sınav salonuna giriş 

çıkışlara izin vermeyecektir.  

17. Sınav başladıktan sonra, sınav salonu çevresinde birikime ve gürültü yapılmasına izin 

verilmeyecektir. 

18. Gözetmenlerin zorunlu haller dışında telefonlarını kullanmamaları esastır.  

19. Sınavların başlamasından ilk 20 dk. sonrasında gelen öğrenciler sınav salonuna 

alınmayacaktır.   

20. Sınavdan çıkışlar başladıktan sonra öğrenci girişlerine izin verilmeyecektir.  

21. Sınav sırasında izin verilebilecek materyalin dışındaki sınav malzemesinin girişine izin 

verilmeyecektir.   

22. Öğrenci telefonları kapalı ve kendilerinden uzakta tutulacaktır.  

23. Sınava giren öğrenciler için sınav yoklama cetveli hazırlanıp imzalatılacaktır.  

24. Sınav salonunda veya koridorda birikim ve konuşmalara izin verilmeyecektir.  

25. Sınav sırasında öğrencileri rahatsız eden öğrenci veya görevliler uygun şekilde uyarılacaktır.  

26. Sınavını bitiren öğrencilerin, sınav kağıtlarını tam olarak teslim etmeden çıkmasına engel 

olunacaktır.  

27. Problem halinde ilgili anabilim dalı sorumlusu veya Enstitü idaresine başvurulacaktır.  

28. Sınav evrakı üzerindeki değerlendirmelerin uygun şekilde yapılması, itiraza açık, eksik ve 

problemli işlemlerin yapılmamasına azami dikkat edilecektir.  

 

ÖNEMLİ NOT:  Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 sürecinden dolayı;  

 Yabancı Dil ve Bilim Sınavlarına girecek olan tüm adayların maske takarak 

gelmeleri gerekmektedir.  

 Tüm adayların sınav salonuna giriş ve çıkışlarda ve sınav esnasında sosyal mesafe 

kurallarına uymaları gerekmektedir.  

 

 


