ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SINAV GİRİŞ BELGESİ
2018-2019 AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI BAHAR DÖNEM SONU SINAVI

40084155388
AHMET ÖZGÜR TÜREN

SINAV MERKEZİ : İZMİR
26 Mayıs 2019 Pazar
SINAV SAATİ :

Sorumlu Olduğunuz Dersler

14.00
Kitapçık Kodu 4886

1) SNT402U - SANAT TARİHİ
2) FEL402U - TARİH FELSEFESİ 2
3) TAR308U - HUKUK TARİHİ

SALON : 1.KAT 107 NOLU SINIF
SALON NO : 08916709
SIRA NO : 15
BİNA ADI : N.S.İ EĞİTİM KAM-2 MES VE TEK ANA Lİ
BİNA ADRESİ : ŞEHİTLER CD.UMURBEY MAH NO:120 HALKAPINAR

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Sınava girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk
vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen
fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunların dışındaki belgeler
(mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik
belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine
geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına,
çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
4. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi getirmeniz
gerekmektedir.
5. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
6. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır
bulunmanız gerekmektedir.
7. Geç kalan adaylar için Bina Sınav Sorumlusunun yazılı İzin Belgesi düzenlemesine yönelik uygulama sona ermiştir. Bu sebeple, sınavın ilk 15 dakikası
içerisinde gelen adaylar İzin Belgesi almaksızın doğrudan sınav salonuna gitmelidir. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir
adayın sınav binasına ve salonuna girmesine izin verilmez.
8. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
9. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
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