UZEM DERSLERİNİN ARA SINAVLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
21.04.2022
1. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ortak zorunlu dersler
aşağıda belirtilmiştir. Bu derslerden birinden ya da birkaçından sorumlu olan öğrenciler sınava
girmek zorundadır. Belirtilen derslerin sınavları 25 ve 26 Nisan 2022 tarihlerinde aynı anda
kitapçık şeklinde yapılacağından öğrenciler hangi dersten sınava girdiyse o ders ya da derslerin
sınavlarını yapması gerekmektedir. ( Örneğin, İngilizce-II dersini almıyor ve sadece
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II ve Türk Dili-II derslerinden sınava girecekseniz
işaretlemelerinizi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi için 1-20 arasına, Türk DiliII dersi için 21-40 arasındaki sorulara yapmalısınız. Ya da sadece İngilizce-II dersinden
sınav olacaksanız işaretlemenizi 41-60 soruları arasına yapmalısınız.)
•
•
•
•

ATA 1002 (102-202) – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (1-20.sorular)
TDB 1002 (102) – Türk Dili-I (21-40.sorular)
YDB 1002 (102) – İngilizce-I (41-60.sorular)
ENF 102
-- Temel Bilgi Teknolojileri (61.-80.sorular)

•
•
•
•

XXX XXX – İş Sağlığı ve Güvenliği (1-20.sorular)
XXX XXX – Sağlıkta Meslek Etiği / Biyoetik / Etik (21-40.sorular)
XXX XXX – Tıbbi Terminoloji (41-60.sorular)
HTK 1001 – Hukukun Temel Kavramları (61-80.sorular)

2. Sınav güvenliği sebebiyle daha önce ilan edildiği üzere ilgili yönetmelik gereği; “Sınav
salonuna sadece kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile öğretim
elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Ayrıca, sınav
salonuna, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve geride çöp
bırakılmaması koşuluyla şekerleme ve su getirilebilir. Öğrencilerin sınav salonuna cep
telefonu, ders notu, ders kitabı, elektronik malzemeler ile girmesi suçtur ve yasaktır. Sınav
görevlisi veya görevlilerinin; sınav salonunda sınava giren öğrencilerin üzerlerinde,
sıralarında veya erişebilecekleri kadar yakın mesafede cep telefonu ve benzer elektronik
iletişim cihazlarının varlığını tespit etmesi durumunda ilgili öğrenci veya öğrencilere kopya
işlemi yapılır.”
3. Öğrencilerin hangi yerleşkede hangi sınıfta sınava gireceğine ilişkin listeler aşağıdadır.
Listelerde herhangi bir sıralama ölçütü yoktur ve listeler karma yapılmıştır. Bu sebeple hangi
sınıfta ve saat kaçta sınava gireceğinizi bulmak için: Listelerin yayınlandığı dosyalarını
bilgisayarınıza indirin. İndirdiğiniz dosyaları açın ve Ctrl + F tuş kombinasyonuyla
öğrenci numaranızı ya da Ad-Soyad bilginizi aratarak gireceğiniz oturum ve sınıf bilgisini
öğrenebilirsiniz.
4. Derslere ait sınav tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınavlar Pelitli ve Ömer
Yıldız(Yalıncak) yerleşkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Öğrenci sadece
listelerde kendisi için ilan edilen yer ve zamanda sınava girebilir. Öğrencinin başka
yerleşkede ve/veya farklı oturumlarda sınava girmesine izin verilmeyecektir. Bu sebeple
öğrencilerimizin ekteki sınav listelerinden hangi yerleşkede ve hangi sınıfta sınava
gireceklerini kontrol etmeleri büyük önem arzetmektedir.

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK SINAVLAR

DERS KODU
ATA 1002
(102-202)
TDB 1002
(102)
YDB 1002
(102)
ENF 102

1.OTURUM_SAAT 10.00
DERS ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

26 NİSAN 2022 SALI GÜNÜ YAPILACAK SINAVLAR

DERS KODU

Türk Dili-II

Sağlıkta Meslek Etiği/Etik

İngilizce-II

Tıbbi Terminoloji
Hukukun Temel Kavramları/Temel
Hukuk
2.OTURUM_Saat 16.30

Temel Bilgi Teknolojileri
2.OTURUM_Saat 14.00

DERS KODU
ATA 1002
(102-202)
TDB 1002
(102)
YDB 1002
(102)
ENF 102

1.OTURUM_SAAT 14.00
DERS ADI
İş Sağlığı ve Güvenliği

DERS ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

DERS KODU

DERS ADI
İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Dili-II
İngilizce-II
Temel Bilgi Teknolojileri

5. Öğrencilerin sınav saatinden en az 15 (onbeş) dakika önce sınav salonunda, listelerde belirtilen
sıralarda hazır bulunmaları gerekir. Sınav binasına girişler sınav saatinden 60 (altmış) dakika
önce
başlayacaktır. Yoğunluktan
dolayı
yaşanabilecek
sorunları
önlemek
amacıyla öğrencilerin girişlerde belirtilen süreleri dikkate almaları önemle rica olunur.
6. Sınavların yapılacağı Sınav Binalarının girişinde kimlik kontrolü yapılır. Öğrencinin sınava
girebilmek için, öğrenci kimliğine ya da diğer kimlik belgelerinden birine ((TC Kimlik
Kartı, TC Nüfus Cüzdanı, Pasaport, KKTC Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi) sahip olması ve
mutlaka
görevlilere
bina
girişinde
ibraz
etmesi
zorunludur.
7. Ayrıca sınav salonunda öğrencilerin kendisine tahsis edilmiş olan sınıfta ve sıranın üstüne
kimliklerini koymak suretiyle sınav salon görevlisine kimliklerini ibraz etmesi gerekir.
8. SINAVLARIN YAPILACAĞI BİNALARA CEP TELEFONU, AKILLI SAAT,
ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR VE ÇANTA vb. HİÇBİR EŞYA
ALINMAYACAKTIR. YASAK OLAN BU MALZEMELER İLE GELEN
ÖĞRENCİLER SINAV BİNALARINA KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR. AYRICA
SINAV
BİNALARINDA
ÖĞRENCİLERİN
EŞYALARI
EMANET
ALINMAYACAKTIR.
9. Haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile yarıyıl içi ara sınavına girmeyen öğrencinin mazeretini
belgelemesi şartıyla mazeretinin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde ilgili bölüm
başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir.
Avrasya Üniversitesi
Merkezi Sınav Hizmetleri Birimi
EK-1: 25 Nisan 2022 Pazartesi Sınav Listeleri (1.Oturum-2.Oturum)
EK-2: 26 Nisan 2022 Salı Sınav Listeleri (1.Oturum-2.Oturum)

