
                                                  

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ GENEL VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA 

                 ÖĞRENCİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

 

1. Öğrenci kimlikleriniz ile birlikte nüfus cüzdanı veya ehliyetinizi de yanınızda 

bulundurmanız gerekmektedir.  

2. Gözetmenlerin uygun gördüğü düzen içinde oturmanız gerekmektedir.  

3. Sınavın başlangıcından itibaren 15 dakika içerisinde hiçbir öğrenci sınav salonundan 

ayrılamayacak ve 15 dakika sonra sınava girmek isteyen öğrenciler sınava 

alınmayacaktır.  

4. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, 

üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. 

5. Cep telefonlarınızın kapalı konumda ve görülmeyecek bir ortamda tutulması 

gerekmektedir.  

6. Hesap makinesinin kullanımı gerekli olan derslerde hesap makinesinden başka bir cihaz 

(cep telefonu, databank vb) kullanılması yasaktır.  

7. Sınav esnasında cep telefonu çalan öğrencinin sınavı iptal edilecek ve kopya muamelesi 

yapılacaktır. 

8. Kalem, silgi, kalemtraş vb. alışverişinde bulunmak yasaktır. 

9. Birbiriniz arasında konuşmak, fısıldaşmak yasaktır.  

10. Sınavda gözetmen olarak bulunan görevlilerine sınav soruları ile ilgili soru sorulması 

yasaktır.  

11. Kopya çeken ve kopya teşebbüsünde bulunan öğrencilerle ilgili Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesinin (m) fıkrası “Üniversiteden 

bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” aynı yönetmeliğin 10. maddesinin (j) fıkrası ise 

“Üniversiteden çıkarma” cezasını öngörmektedir.  

12. Sınav bitiminde, cevap ve soru kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde, çıkış 

imzanızıda atarak teslim etmeniz gerekmektedir. 

      13. Sınav giriş ve çıkış imzalarında mutlaka tükenmez kalem kullanılması gerekmektedir. 

 
 



      14. Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk ilke ve İnkilapları, Bilgi Teknolojileri) için 

bina girişindeki panolarda, numara sırasına  göre sınıflarınız ilan edilecektir. Bu nedenle   

en az 15 dk önce gelmeniz karışıklık yaşanmaması açısından önemlidir.   

15. Sağlık raporu alan öğrenci raporunu, ayakta tedavi edildiği veya taburcu edildiği günden 

itibaren üç iş günü içerisinde dilekçe ile birlikte fakülte dekanlığı/bölüm 

başkanlığı/program yürütücüsüne vermek zorundadır. Bu sürenin dışında yapılan 

başvurular işleme konulmaz. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli Kabul edilir ve 

sınavlara giremez. Raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlış beyanda bulunan, raporlu 

olduğu halde sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.     

                                           

Hepinize sınavlarınızda üstün başarılar dileriz. 

 

Sevgilerimizle, 

Lokman Hekim Üniversitesi 

 


