SINAVLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
(Öğrenciler için)
1. Öğrencilerin sınav esnasında öğrenci kimlik kartını veya öğrenci belgesini yanlarında
bulundurmaları ve yapılacak kimlik kontrolünde ibraz etmeleri gerekir. Sınav süresince
kimlik kartı veya öğrenci belgesi sıranın üzerinde bulundurulur.
2. Sınav tarihinde ve saatinde sınav yerinde bulunmanız gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra
her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
3. Sınava giren öğrenciler, cevap kâğıtlarının üzerindeki ilgili alanları eksiksiz doldurmalıdır.
Öğrenciler, test sınavlarında optik formda yapacakları yanlış kodlamalardan kendileri
sorumludurlar.
4. Sınav süresince, öğrenciler sınav görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
5. Öğrenciler ilan edilen sınav salonunun dışında başka bir salonda sınava giremez.
6. Öğrenciler kalem, silgi, hesap makinesi (izin verilmişse) vb. gerekli sınav materyallerini
yanlarında bulundurmakla yükümlüdürler.
7. Cep telefonu, telsiz vb. kopya aracı olarak nitelendirilebilecek cihazlar sınav süresince
tamamen kapalı durumda bulunmalı ve sınav görevlisinin görebileceği şekilde masanın
üzerinde olmalıdır.
8. Öğrenciler sınav kâğıtlarını salon sınav görevlisinin belirttiği yere bırakır. Öğrenci sınav
kâğıtlarını teslim etmeden ve sınav yoklama tutanağını imzalamadan sınav salonundan
çıkamaz. Uygulama şeklinde yapılan sınavlara ait sınav evrakının teslimi sırasında,
öğrencinin uygulama materyalleri ile yaptığı çalışmaları da teslim etmesi gerekmektedir.
9. Sınava giren öğrenciler sınav başlamadan önce, tüm ders notlarını ve kitaplarını sınav salon
görevlisinin belirttiği yere bırakmalıdır. Öğrenciler oturduğu sırada kopya değeri taşıyan her
şeyden sorumludur.
10. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya çekenlere yardım eden, kendi
yerine başkanını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren, sınav esnasında sınav düzenini
bozan ve sınav kurallarına uymayan öğrenciler hakkında sınav sonrasında sınav salon
görevlisinin tutacağı tutanak doğrultusunda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılır.
11. Yukarıdaki maddelerin aksine hareket eden öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
12. Sınava girmenden önce sporbf.bartin.edu.tr internet sayfamızda yer alan “SINAVLAR İLE
İLGİLİ BİLGİLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR”ı okumanız rica olunur. Tüm
adaylar belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınava giren her öğrencinin, “Sınavda
Uyulması Gereken Kuralları” okuduğu kabul edilir.
13. Final Sınavlarında başarısız olan, not yükseltmek isteyen veya final sınavına
girmeyen/giremeyen tüm öğrencilerin bütünleme sınavına girme hakkı vardır.
14. Not yükseltmek için bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerin süresi içerisinde; “FRM0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu”nu doldurup
bölüm sekterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Forma, sporbf.bartin.edu.tr web
sayfasından ulaşabilirsiniz.
15. Sadece vize sınavlarının (ara sınavların) mazeret hakkı vardır. Geçerli mazeretleri
(belgelendirmek esastır) kurul tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebilirler.
16. Mazeret sınavına girebilmek için; öğrencilerimizin süresi içerisinde “FRM-0092 Mazeret
Sınavı Başvuru Formu” nu doldurup kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte bölüm sekreterliğine
teslim etmeleri gerekmektedir.
17. Final ve Bütünleme sınavları için öğrencilerin mazeret sınav hakkı yoktur.
18. Sınav notuna itiraz;
Öğrencilerimiz sınav sonuçlarına itirazlarını; aşağıda belirtilen “Bartın Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” 16 nci maddesi birinci bendi kapsamında,
süresi içerisinde başvuru yapabilirler. Bu süreler dışından yapılan başvurular kesinlikle
değerlendirmeye alınmaz.
İlgili Yönetmelik ve maddesi;

Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Öğrencinin 100’lük sisteme göre aldığı not, akademik takvimde belirlenen
süre içinde ilan edilir. İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü
içinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki iş günü içerisinde maddi
hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, öğrencinin aldığı not
ilgili yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bildirilir.
İş bu dokümanda adı geçen formlara aşağıdaki sıralamayı izleyerek ulaşabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.

Adım: sporbf.bartin.edu.tr web adresine girilir.
Adım: Sol tarafta yer alan menüden “Belgeler ve Formlar” sekmesi tıklanır.
Adım: Açılan menüden “Öğrenci Formları” tıklanır.
Adım: Açılan sayfadan istenilen form indirilir.

