
 

 

TÜRK DĐLĐ I DERSĐ ARA SINAVINA DAĐR AÇIKLAMALAR1 

1. Sınavda 20 adet soru vardır. Her soru beşer puan değerindedir. (20x5=100 P.) 

2. Sınav soruları çoktan seçmeli/test olarak hazırlanmıştır. 

3. Yanlış cevap(lar), doğru cevap(lar)ın puanını götürmeyecektir! 

4. Sınav süresi 25 dakikadır. 

5. Öğrenciler, sınav gözetmeni tarafından kendilerine verilecek olan “Sınav Tutanak Listesi”ne siyah/koyu 

mavi tükenmez/pilot kalemle imza atacaktır. (Resmî evrakta kırmızı, pembe, yeşil, turkuaz vb. renkli 

kalemler kullanılamaz!) 

5. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler, sınavın ilk 15 dakikası sınav salonundan 

dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresince sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir 

öğrenci tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

6. Sınava gelirken öğrencilerin kimliklerini yanında getirmeleri zorunludur! Kimlikler sınav süresince 

öğrenci masalarının üstünde bulundurulmalıdır! Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin 

zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınavın başlamasından en az on beş dakika önce sınava 

girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları tavsiye olunur. 

7. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini değiştirmek 

yetkisi sınav gözetmenine aittir. Bu hususta öğrencilerin gözetmen hocalarımızla kesinlikle tartışmaması rica 

olunur! 

8. Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulacaktır! Sınav gözetmeninin açık hâlde bulunan cep 

telefonlarına el koyma hakkı vardır! Bu hususta öğrencilerin dikkatli olması, gözetmen hocalarımızla 

herhangi bir tartışmaya girmemesi rica olunur! 

9. Sınava dair herhangi bir evrakın fotoğrafının vb. çekilmesi, sınav evrakının sınav salonunun dışına 

çıkarılması gibi teşebbüsler suçtur; bu suça teşebbüs eden öğrenciler disiplin yönetmeliğine uygun olarak 

cezalandırılacaktır! 

10. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı 

olmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sözlük-sözlük görevi yapan yardımcı araçlar 

kullanmaları yasaktır! Kopya teşebbüsünde bulunan öğrenciler disiplin yönetmeliğine uygun olarak 

cezalandırılacaktır! 

11. Sınavda soru kâğıtlarının yanında optik form da verilecektir. Sınav değerlendirmesinde optik forma 

işaretlenen cevaplar esas alınacaktır. Optik formda kodlama yapılırken koyu renkli, yumuşak uçlu kurşun 

kalemler kullanılmalıdır. Silik olarak yapılan doldurmalar vb. optik okuyucu tarafından okunamamaktadır! 

(Bkz.: OptikFoto_1) 

12. Soru kâğıtları “A” ve “B” grubu olarak düzenlenmiştir. Soru kâğıdı grupları optik formda “Kitapçık 

Türü” yazan yere kodlanmalıdır! (Bkz.: OptikFoto_2) 

                                                           
1 Türk Dili ve Đnkılâp Tarihi derslerinin ara sınavları aynı gün aynı saatte, tek oturumda yapılacaktır. Soru kâğıtları birbirine 
zımbalanmış hâlde öğrencilere dağıtılacaktır. 1-20. sorular Türk Dili dersine, 21-40. sorular Đnkılâp Tarihi dersine ait olacaktır. Bu 
iki sınav için yalnızca 1 adet optik form dağıtılacaktır. Đki dersin sınavı için verilecek olan süre 50 dakikadır. 



 

 

13. Optik formda öğrenci bilgileri -adres bilgisinin dışında- koyu mavi/ siyah tükenmez/pilot kalemle eksiksiz 

doldurulmalıdır. (soyadı-adı, fakülte/yüksekokul, bölüm/program, imza) (Bkz.: OptikFoto_3) 

14. Sınav kâğıdında öğrenci bilgileri siyah/koyu mavi tükenmez/pilot kalemle eksiksiz doldurulmalıdır. (ad 

soyad, numara, okul, bölüm, i.ö.-n.ö.) Örnek: 

 

 

15. Optik formda öğrenci numarasının kodlanacağı alan 11 hanelidir. Ancak öğrencilerimizin büyük bir 

çoğunluğunun numarası 9 hanelidir. Bu sebeple öğrenci numarası kodlanırken başa iki sıfır konularak 

kodlanılmalıdır: “00161707032” gibi. Çok eski dönemlerde Üniversitemize kaydolan ve 11 haneli öğrenci 

numarasına sahip olan öğrencilerimizin bu işlemi yapmasına -başa çift sıfır ekleme-  tabii ki gerek yoktur. (Bkz.: 

OptikFoto_4) 

16. Optik formda “T.C. Kimlik Numarası” yazan bölüme sınav gözetmeni tarafından öğrencilere bildirilen 

iki haneli okul kod numaraları sol taraftan başlanarak kodlanacaktır. Örnek: Kaynaşlı MYO’nun kodu: 12, 

Akçakoca MYO’nun kodu: 01, Đşletme Fakültesinin Kodu: 11 vb. (Bkz.: OptikFoto_5) 

17. Sınavda öğrenciler ilk yedi haftanın ders notlarından sorumlu tutulacaktır. Bu notlarda yer alan 

dilbilimci, filozof isimlerinin bilinmesine, tanımların birebir ezberlenmesine gerek yoktur. (Yazar-eser-

yönetici isimlerinden, tarihî dönem-yüzyıl eşleşmesinden soru gelecektir.) Dipnotlarda yer alan bilgilerden, 

örnek olarak verilen metin parçalarından, kaynakçalardan soru gelmeyecektir. 

              

OptikFoto_2: Soru Kâğıdı Grubu      OptikFoto_3: Öğrenci Bilgileri 

                                                                            

                      OptikFoto_4: Öğrenci No     OptikFoto_5: Okul Kodu  

    

 

 

Ad Soyad: Nil GÜNGÖR No: 161707032 Okul-Bölüm: Kaynaşlı MYO 
                       Yapı Ressamlığı 
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Optik Formun Dolduruluşuna Dair Örnek Fotoğraf: 

 

OptikFoto_1 


