
 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

YÜZYÜZE (TABLETLE) ASOS SINAV İLKELERİ 

Sevgili Öğrenciler, 

Fakültemiz yüz yüze (tabletle) ASOS Sınav Kurallarımız güncellenerek aşağıda belirtilmiştir. Bu 

kurallara uymanız önemli ve gereklidir. Sınavlarınızda başarılar dileriz. 

DEKANLIK 
Yüz Yüze (Tabletle) ASOS Sınav Kuralları 

1. Sınav takviminde belirtildiği tarih ve saatten 20 dk önce Amfilerin kapılarına asılan listelerde ad/soyad kontrol 

ederek, ilgili Amfide hazır olunmalıdır.  

2. Sınava öğrenci kimliğiniz ile girmeniz gerekmektedir.  

3. Cep telefonları uçak moduna alınarak amfilerdeki telefon dolabına bırakılmalıdır.  

4. Sınava girişte Sınav Yoklama Listesine imza atmanız zorunludur. 

5. Sınava girişte Tablet sorumlu öğretim elemanından elden teslim alınmalı, tablet açılarak, e-posta adresine gelen 

mail ile ASOS’a giriş yapılmalıdır.  

6. E-posta şifresi önceden kontrol etmelidir. Şifre unutulması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.   

7. Sınavdan önce farklı bilgisayarlarda otomatik olarak açılan e-posta adreslerinden çıkış yapılmalıdır.  

8. Tablete e-posta şifresi otomatik olarak kaydedilmemelidir.  

9. Sınav sırasında ekranından kopma hakkı 1 (bir) dir.   

10. Sınava akıllı saat, kulaklık gibi elektronik eşyalarla girmek ve yanında cep telefonu bulundurmak kural 

ihlali sayılacaktır.   

11. Mobil cihazlarla ve uzaktan sınava girmek kural ihlali sayılacaktır.  

12. Sınav sırasında ASOS ekranı dışında Google, Yandex, Mozilla vb ekranların açılması kural ihlali 

sayılacaktır. 

13. Kural ihlali durumlarında Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 30. Maddesin 9. Fıkrasında belirtilen “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümlerine göre” işlem yapılacaktır. 

14. Sınavda öğrenciler sorularda gezebilir, boş sorulara dönebilir ve boş sorular için kalan sınav süresini 

kullanabilirler.  

15. Sınav sonunda tablet açık olarak sorumlu öğretim elemanına elden teslim edilmelidir. 

16. İşlem yapmayı gerektiren sınavlarda öğrenciler yanlarında 1 adet kâğıt/kalem bulundurabilir. 

17. Sınava en fazla geç kalma süresi Akdenı̇z Ünı̇versı̇tesı̇ 

Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi gereği 10 dk’dır. Öğrenci sınavın ilk 10 dakikasında 

sınavı tamamlasa dahi salondan ayrılamaz.  

18. Tabletlerin korunması öğrencinin sorumluluğundadır. Tablette bir sorun oluştuğunda sorumlu öğretim elemanı 

tarafından tutanak altına alınacaktır. 

19. Bu ilkeler arasında yer almayan diğer hususlarda öğrencilerimiz Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Akdenıż Ünı̇versı̇tesı̇ 

Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi’ne tabiidir.  

03.11.2022 tarihli 45/244 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 

(1) 07.12.2021 tarihli ve 50/283 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir. 


