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MUAFİYET SINAVI UYGULAMA YÖNERGESİ
•

Sınav esnasında uyulması gereken kurallar büyük önem taşımaktadır.

•
Web sitemizde yayınlanmış olması sebebiyle bu yönergenin sınava girecek tüm ilgili
adaylar tarafından okunmuş olduğu kabul edilir.
•
Yönerge hükümlerine uyulmaması durumunda sorumluluk adaylara aittir. Bu nedenle,
aşağıdaki yönergeyi dikkatlice okuyunuz.

Sınav Öncesi Uygulamalar
Kimlik tespiti:
•
Adayların sınava gelirken yanlarında resimli bir kimlik bulundurmaları gerekmektedir.
Aşağıdaki kimlik belgelerinden herhangi bir tanesi kabul edilir.
o
o
o

Pasaport
Nüfus cüzdanı
Sürücü belgesi

Adaylar kimlik belgesi dışında sınava yalnızca kurşun kalem ve silgi ile girebilirler. Cep telefonu ve
benzeri hiçbir elektronik iletişim cihazı ve sözlük sınav salonuna alınmayacaktır. Getirilmesi
durumunda, sınav başlamadan önce toplanmalıdır.
•
Sınavın toplam süresi 2 saat 15 dakikadır. Adaylar sınav başlamadan en az 10 dakika önce
sınav salonunda yerlerini almış olmalıdırlar. Sınav başladıktan sonra sınavın ilk 30 dakikası
tamamlanmadan hiçbir aday sınav salonundan çıkamaz. Geç kalan öğrenciler ise ilk 30 dakika
içinde sınava alınırlar. 30 dakika dolduktan sonra geç kalan hiçbir öğrenci sınava giremez.
•
Öğrenciler, sınav salonuna yerleştikten sonra, sınav kitapçığının üzerindeki boşluklara
gerekli bilgileri yazdıklarından ve/veya kodladıklarından emin olmalıdırlar. Sınav kitapçıklarını alır
almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol
etmelidirler. Eksik veya basımı hatalı sayfa varsa değiştirilmesi için sınav görevlisine
başvurmalıdırlar.
•

Cevaplarda “E” şıkkı
işaretlememelidirler.

olmadığı

için,

adaylar

optik

formda

“E”

seçeneğini

•
Adaylara sınav esnasında tuvalet izni verilmez. Adaylar salondan herhangi bir sebeple
çıkmaları durumunda tekrar salona dönemezler.
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Sınav Bölümleri
Part I (Use of English: 10 points) yanıtları optik formda PART I sütununa;
Part II (Use of English: 40 points) yanıtları optik formda PART II sütununa;
Part III (Reading Comprehension: 50 points) yanıtları ise yanıtları optik formda PART III
sütununa işaretlenmelidir.
* Sınavın toplam süresi 2 saat 15 dakikadır.

Sınav Esnasındaki Uygulamalar
•
Dikkatli bir şekilde kimlik denetimi yapılmalıdır.
•
Sınav görevlisi gözetmenler sınav sorularıyla ilgili hiçbir soruyu yanıtlayamazlar.
•
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin kimlikleri, tutanağa yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Gözetmenler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değildir.
Kopya
suçunun
getireceği tüm cezai uygulamaların sorumluluğu, bu suça yeltenen,
gerçekleştiren
ya
da
gerçekleştirilmesine yardımcı olan öğrencilere aittir.
Bu yüzden öğrencilere yapılacak hatırlatma aşağıdaki gibidir:
Diğer öğrencilerin cevap kağıtlarına ve kitapçıklarına bakmayınız!
Kendi sınav kağıtlarınızın diğer öğrenciler tarafından görülebilir durumda olmamasına
dikkat ediniz!
Hakkınızda kopya şüphesi uyandıracak davranışlarda bulunmayınız!
Cevaplarınızı ya da sınav sorularını ayrı bir kağıda not almayınız!
Üstünüzde hiçbir elektronik cihaz bulundurmayınız. Kullanmasanız bile, cihazın üzerinizde
bulunması kopya girişimi olarak değerlendirilecektir!

Sınava Dair Diğer Bilgiler
•

Sınav gözetmeni sınavın bitmesine 5 dakika kala adaylara kalan süreyi hatırlatır. Sınavdan
çıktıktan sonra, koridorlarda ya da bahçede sınavı etkileyecek düzeyde yüksek sesle
konuşulması ve gürültü yapılması yasaktır.

•

Adaylar muafiyet sınavıyla ilgili olarak, sınav notlarının ilan edilmesinden sonraki 3 iş günü
içerisinde ydy.ege.edu.tr adresinden indirebilecekleri Sınav İtiraz Dilekçesini doldurarak
sınav kağıtlarının tekrar okunmasını talep edebilirler.
Tüm bu yönergenin maddeleri Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu
tarafından alınan kararlar çerçevesinde düzenlenip onaylanmıştır.
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