2017-2018 AKADEMİK YILI ENFORMATİK BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ
MUAFİYET e-SINAVI UYGULAMA KILAVUZU
1. 2017-2018 Akademik Yılı Güz/Bahar Yarıyıllarında zorunlu olarak okutulan ENF101 kodlu Bilgi
Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi, ENF103 kodlu Bilgisayar I,
ENF141 kodlu Usage of Information Technologies dersleri ile yıllık eğitim veren birimlerde
zorunlu olarak okutulan ENF151 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersini ilk defa alacak
öğrenciler için Muafiyet Sınavı 27 Eylül 2017 tarihinde Bölümümüz Bilgisayar
Laboratuvarlarında öğretim elemanlarının nezaretinde elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde
gerçekleştirilecektir.
2. Enformatik Bölümü zorunlu dersleri muafiyet e-sınavı başvuruları 18-22 Eylül 2017 tarihleri
arasında Bölümümüz web sitesi üzerinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) çevrimiçi (online)
olarak yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sistem tarafından otomatik olarak atanacak ve sınav giriş
belgeleri sistem üzerinden alınacaktır.
3. Bilgisayar kullanımına engel sağlık problemini sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrenciler
için muafiyet sınavı, 27 Eylül 2017 tarihinde saat 16:00’da Enformatik Bölümü Bilgisayar
Laboratuvarı-2’de yapılacaktır.
4. Öğrenciler, sınava gelirken yanında web üzerinden çıktısını aldığı sınav giriş belgesi, nüfus
cüzdanı (pasaport ve/veya sürücü belgesi) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında olmayan
öğrenciler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi hariç
başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.
5. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, sınav
saatinden 15 dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunmalıdır.
Öğrenci, sınav giriş belgesinde belirtilen saat ve laboratuvar dışında sınava alınmaz.
6. Su haricinde yiyecek ve içecekler, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep
telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar,
taşınabilir bellekler, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah ile sınava
girilemez. Öğrenciler bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit
edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
7. Öğrenciler sınav tutanağında ve giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli
kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra öğrencilere sınavda uyulacak kurallar
hakkında bilgi verilecektir.
8. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten
adaylar, “Sınavı Bitir” butonuna bastıktan sonra doğru/yanlış sayısını ve sınav sonucunu
öğrenerek, sınav tutanağını imzalayıp salondan ayrılırlar. "Sınavı Bitir" butonuna basılmadığı
takdirde sınav geçersiz olacaktır.
9. Öğrenci, e-Sınav uygulama ekranında yazılı olan öğrenci numarası, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Öğrenci, kendisi için özel düzenlenmiş
ekran bulunmuyorsa, sorumlu öğretim elemanına bilgi verir ve sınava başlamaz.
10. Salonda görevli öğretim elemanları öğrencilerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle
getirecektir. Salonda görevli öğretim elemanları sınav başlamadan önce adayların kullanımına
sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı
kullanıma açacaktır.
11. e-Sınav “Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce öğrenci tarafından okunup kabul edildikten
sonra sınava başlanacaktır.
12. Öğrenci tüm işaretlemeleri doğru seçenek üzerine tıklayarak yapacaktır.
13. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
14. Sınavda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır, öğrenciye 30 (otuz) dakika süre verilecektir. Soru sayısı
ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
15. Bilgisayarda sınav ekranı dışında hiçbir ekran açılmayacaktır.
16. Öğrenciler isterlerse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-Sınav
yazılımı adaydan onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve öğrencinin sınava tekrar
girmesi mümkün olmayacaktır.

17. Öğrenci sınava girmediyse salon görevlilerince sınav tutanağına “Girmedi” yazılacaktır.
18. Öğrenci Güz Yarıyılında ENF103 kodlu Bilgisayar I dersinden muaf olsa bile, Bahar Yarıyılında
ENF104 kodlu Bilgisayar II dersini almak zorundadır.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
1. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
2. e-Sınav ekranındaki bilgilerle, nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgiler arasında
uyuşmazlık olması,
3. Öğrencinin kopya çekmeye teşebbüs ettiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
4. Adayın yerine başkasının sınava girmesi (Bu durum tutanak altına alınacaktır.),
5. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile
cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli, taşınabilir bellek gibi
araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,
6. e-Sınav uygulama cihazlarına ve laboratuvar demirbaşlarına zarar verilmesi,
7. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda
öğrencinin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin veya sınav düzenine uymadığının
belirlenmesi.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
e-Sınav yazılımı adaya sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını
veri tabanı sisteminde saklar. Adayın her ders için sorulara verdiği doğru cevap sayısı tespit edilir,
yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayısına göre her soru eşit puan ağırlığında
olacak şekilde 100 puan üzerinden hesaplama yapılır. 60 ve üzeri puan alan aday başarılı (dersten
muaf) sayılır.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav bitiminden sonra sınav sonucu öğrencinin sınavı bitirmesi ile ekranda görüntülenecek ve
öğrenciye imzası karşılığında bildirilecektir. Ayrıca daha sonra sınav sonucu Enformatik Bölümü web
sitesi üzerinden de sorgulanabilecektir.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav tarihiden itibaren beş iş günü içinde Enformatik Bölüm
Başkanlığına dilekçe vererek maddi hata yönünden yeniden inceleme isteğinde bulunabilir. İtiraz,
Enformatik Bölüm Başkanlığı Muafiyet e-Sınav Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilir,
Enformatik Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır.
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