
Ortak Derslerin Sınavlarına İlişkin Önemli Duyuru                                                                                                          
 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ORTAK DERSLERİN SINAVLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 

Ortak zorunlu derslere yönelik bütünleme sınavları, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 

üniversitemiz genelinde (Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerinde) merkezi 

olarak yapılacaktır. Bu sınavlar için lütfen aşağıdaki yönergeyi dikkatlice okuyunuz. 

 

Sınav Tarihleri 

 

Türk Dili-I 

23 Ocak 2019 Çarşamba, Saat: 09:30 

 

Yabancı Dil-I 

24 Ocak 2019 Perşembe, Saat: 09:30 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 

25 Ocak 2019 Cuma, Saat: 09:30 

 

 

Şube Bilgisini ve Sınav Yerini Öğrenme 

 

Öğrencilerimiz sınavlara UBYS ve e-ders sisteminde belirtilen şubelere göre ekteki listelerde 

belirtilen dersliklerde giriş yapacaklardır. İlgili derslere yönelik hangi şubelerde olduğunuzu 

ekteki listelerden kontrol edip ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-ders sisteminden ve UBYS üzerinden 

şube bilginizi kontrol edebilirsiniz.  

Her ders için aynı isimli şubede olmayabilirsiniz. O yüzden her ders için ayrı ayrı şube ve 

sınava giriş yeri bilginizi kontrol ediniz. Ayrıca hangi derslikte sınava gireceğiniz 

listelerde yazmaktadır.  

Örneğin; MHF-1, SMYO-3, EDF-4 şubeleri / Z-05 derslik gibi.  

Sınıf arkadaşlarınızla aynı şubede olmayabilirsiniz. O yüzden mutlaka kendi şubenizi 

kontrol ediniz. Mutlaka listedeki isminizin karşısında bulunan derslikte sınava giriniz.  

Şubelerinizi ve sınav yerlerinizi kontrol ederken ekteki listelerden faydalanabilir (kendi 

isminizi aratarak, CTL+F ya da “Bul” seçeneklerini kullanarak) ya da yine ekte yer alan 

yerleşkelere göre bütünleme sınavı programları isimli dosyadan öğrenebilirsiniz. İlgili 

şubenize ilişkin isminizin karşısında yazan derslikte sınava giriniz.    

Sınavlar bölüme göre değil, şubeye göre ilgili dersliklerde yapılacaktır. Ekteki isim 

listelerinden şube ve sınav yeri bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.  
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Ekteki listelerden şube bilgisi ve sınav yeri bilgilerini öğrenme: 

Adınızı bulduktan sonra o listenin başına geliniz. Listenin başında aşağıdaki gibi bir 

bölüm yer alacak. Bilgilerinizi buradan öğrenebilirsiniz. 

 

 

 

E-ders sistemi üzerinden hangi şubede olduğunuzu öğrenebilirsiniz: 

Aldığınız derslere tıklayarak, açılan ders sayfasının üst bölümünde dersin adının yanında 

şube bilgisi yazmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şube bilginiz 

Sınav yeri bilgileriniz 

 

 

Sınav giriş yeriniz 
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UBYS üzerinden hangi şubede olduğunuzu öğrenebilirsiniz: 

Derslerim sekmesinde ilgili ortak dersin ilk ekranında şubenizi görebilirsiniz.  

 

 

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar 

 

• Sınava gelirken öğrenci kimlik kartınızı ya da T. C. kimlik kartınızı mutlaka 

yanınızda bulundurunuz. Merkezi sınav olduğundan dolayı kimlikleriniz kontrol 

edilerek salona alınacaksınız. 

• Sınav öncesinde mutlaka gerekli araç ve gereçleri (kalem, silgi vb.) tedarik ediniz. 

• Bütün ortak sınavların süresi 30 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikası içerisinde gelen 

öğrencilerimiz sınava alınacaktır. 15. dakikadan sonra gelen öğrenciler binaya 

alınmayacaktır. 

• Sınavın ilk 15 dakikasında salondan çıkmak yasaktır.   

• Mağduriyet yaşamamak için, en az yarım saat öncesinde sınav yerinizde olunuz.  

• Sınav sırasında sınav yoklama tutanağına imza atmayı unutmayınız. 

• Sınavlar şube bilgileri göz önünde bulundurularak bir ya da birkaç derslikte 

gerçekleştirilebilir. Lütfen öğrenci listelerinden hangi derslikte sınava gireceğinizi 

kontrol ediniz.  

• Listede ismi olmayan öğrencilerimiz başta UBYS ya da e-ders sistemindeki şubelerine 

göre sınava girebilirler. Bu öğrenciler sınav öncesi bina sorumlusuna mutlaka bilgi 

vermelidir.   
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