ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DERSİ FİNAL SINAVI YÖNERGESİ
Türk Dili ve Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi derslerinin dönem sonu sınavları aynı gün, aynı

1.

saatte “tek oturumda” yapılacaktır. Ara sınavdan farklı olarak dönem sonu sınavında her iki ders
için ayrı ayrı soru kâğıdı ve optik form dağıtılacaktır.
Sınavın yürütülmesinden sorumlu “gözetmen”ler tarafından öğrencilere öncelikle Türk Dili

2.

dersinin soru kâğıtları ve optikleri dağıtılacaktır. 25 dakikalık sınav süresinin sonunda bu optik
form ve sınav kâğıtları toplanacak, arkasından Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin sınav
kâğıtları ve optikleri dağıtılacaktır.
Öğrenciler, gözetmenler tarafından verilecek olan okul-ders kodlarını optik formda doğru

3.

olarak kodlamalıdır!
Optik formda “T.C. Kimlik Numarası” bölümüne –başına sekiz sıfır koyularak sağa

4.

yaslı- işaretlenecek olan Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi 1 dersine ait okul-ders kodları şöyledir:
OKUL

KOD

AKÇAKOCA MYO

00000000201

AKÇAKKOCA TURİZM YO

00000000202

CUMAYERİ MYO

00000000203

ÇİLİMLİ MYO

00000000204

DMYO

00000000205

EĞİTİM FAKÜLYTESİ

00000000206

FEF

00000000207

GÖLYAKA MYO

00000000208

GÜMÜŞOVA MYO

00000000209

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

00000000210

İŞLETME FAKÜLTESİ

00000000211

KAYNAŞLI MYO

00000000212

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

00000000213

ORMAN FAKÜLTESİ

00000000214

SAĞLIK HİZ. MYO

00000000215

SAĞLIK YO

00000000216

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

00000000217

SBMYO

00000000218

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

00000000219

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

00000000220

TIP FAKÜLTESİ

00000000221

ZİRAAT FAKÜLTESİ

00000000222

5.

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

6.

Sınav soruları çoktan seçmeli/test olarak hazırlanmıştır.

7.

Yanlış cevaplar, doğru cevapların puanını götürmeyecektir!

8.

Sınav süresi 30 dakikadır.

9.

Dönem sonu sınavına “ara sınav konuları” dâhildir! Ancak sınav soruları yoğunluklu olarak

“9. Hafta (21 Kasım- 27 Kasım): I. Dünya Savaşının Sonuçlarından başlayarak dönemin sonuna
kadar işlenen konuları kapsamaktadır.
10.

Öğrenciler, sınav gözetmeni tarafından kendilerine verilecek olan “Sınav Tutanak Listesi’ne

tükenmez kalemle imza atacaktır.
11.

Sınavın ilk 15 dakikası sınav salonundan çıkılması yasaktır.

12.

Sınava gelirken öğrencilerin kimliklerini yanında getirmeleri zorunludur! Kimlikler sınav

süresince öğrenci masalarının üstünde bulundurulmalıdır!
13.

Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulacaktır!

14.

Sınava dair herhangi bir evrakın fotoğrafının çekilmesi, sınav evrakının sınav salonunun

dışına çıkarılması gibi teşebbüsler suçtur; bu suça teşebbüs eden öğrenciler disiplin yönetmeliğine
uygun olarak cezalandırılacaktır!
15.

Sınav değerlendirmesinde optik forma işaretlenen cevaplar esas alınacaktır. Optik formda

kodlama yapılırken koyu renkli, yumuşak uçlu kursun kalemler kullanılmalıdır.
16.

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

“Kitapçık Türü” yazan yere kodlanmalıdır!
17.

Optik formda ve sınav soru kâğıdında öğrenci bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. (soyadı-adı,

fakülte/yüksekokul, bölüm/program, imza)
18.

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 kodlanmalıdır: “00161707032” gibi. Çok eski dönemlerde Üniversitemize kaydolan
ve 11 haneli öğrenci numarasına sahip olan öğrencilerimizin bu işlemi yapmasına gerek yoktur.
Öğrenci numarasının 11 haneyi aşması hâlindeyse numaranın ortasından birkaç sıfır çıkartılabilir.

