OMÜ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA SINAV (VİZE) PROGRAMI
TARİH

1.SINIFLAR

2. SINIFLAR

3. SINIFLAR

4. SINIFLAR

15.01.2022
CUMARTESİ

HUK 103 Medeni Hukuk
(09:00)

HUK 227 Kriminoloji
(13:00)

HUK 313 İdari Yargı Hukuku
(11:00)

HUK 411 Ceza Muhakemesi
Hukuku
(15:00)

16.01.2022
PAZAR

HUK 117 Siyasi Tarih
(09:00)

HUK 205 İdare Hukuku
(13:00)

HUK 351 Bilişim Hukuku
(11:00)

HUK 449 Milletlerarası
Tahkim Hukuk (15:00)

HUK 207 Milletlerarası Hukuk
(13:00)

HUK 303 Eşya Hukuku
(11:00)

17.01.2022
PAZARTESİ

HUK 311 Vergi Hukuku
(11:00)

18.01.2022
SALI

HUK 105 Anayasa Hukuku
(13:00)

19.01.2022
ÇARŞAMBA

HUK 139 Osmanlıca
(09:00)

HUK 203 Ceza Hukuku Genel
Hükümler
(13:00)

HUK 339 Çevre Hukuku
(11:00)

20.01.2022
PERŞEMBE

HUK 109 İktisat
(09:00)

HUK 211 Maliye
(13:00)

HUK 309 Ceza Hukuku Özel
Hükümler
(11:00)

21.01.2022
CUMA

HUK 425 Fikri Hukuku
(15:00)

HUK 405 Ticaret Hukuku
(Kıymetli Evrak, Deniz ve
Sigorta)
(15:00)

HUK 115 Bilgisayar ve Klavye
HUK 219 Kitle İletişim Hukuku
Kullanımı
(13:30)
(09:00)
HUK 305 Ticaret Hukuku
(Ticari İşletme ve Şirketler
Hukuku) (11:00)

HUK 101 Hukuk Başlangıcı
(09:00)

HUK 225 AB Hukukuna Giriş
(13:00)

24.01.2022
PAZARTESİ

HUK 135 Hukuk Etiği
(09:00)

HUK 209 Türk Hukuk Tarihi
(13:00)

25.01.2022
SALI

HUK 133 Tebligat Hukuku
(09:00)

HUK 221 Genel Muhasebe
(13:00)

26.01.2022
ÇARŞAMBA

HUK 111 Genel Kamu Hukuku
(Devlet Teorileri)
(09:00)

HUK 201 Borçlar Hukuku
Genel
(13:00)

HUK 349 İslam Hukuku
(11:00)

27.01.2022
PERŞEMBE

HUK 137 Kişisel Verilerin
Korunması Hukuku
(09:00)

HUK 239 Latince 13:00)

HUK 307 Medeni Usul
Hukuku
(11:00)

HUK 213 Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi
(13:30)

HUK 327 Uluslar arası
Hukukuta Güncel Sorunlar
(11:00)

22.01.2022
CUMARTESİ

HUK 413 Genel Kamu Hukuku
(İnsan Hakları) (15:00)

HUK 447 Enerji Hukuku
(15:00)

23.01.2022
PAZAR

28.01.2022
CUMA

29.01.2022
CUMARTESİ
30.01.2022
PAZAR

HUK 107 Roma Hukuku
(09:00)

HUK 325 Tüketici Hukuku
(11:00)

HUK 407 İş ve Sos.Güv.
Hukuku (15:00)
HUK 423 Avukatlık ve Noterlik
Huk
(15:00)
HUK 403 Milletlerarası Özel
Hukuk (15:00)

HUK 409 İcra İflas Hukuku
(15:00)

HUK 301 Borçlar Hukuku Özel
(11:00)
HUK 217 Anayasa Yargısı
(13:00)

HUK 317 Tıp Hukuku
(11:00)

HUK 401 Miras Hukuku
(15:00)

OMÜ ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA SINAV (VİZE) PROGRAMI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ALİ FUAD BAŞGİL HUKU FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLARI
Fakültemiz yarıyıl sonu (Vize)/Yılsonu (Final) ve Bütünleme sınavları Fakülte binamızda yüzyüze yapılacaktır. Sınavların sağlıklı bir şekilde
tamamlanabilmesi için öğrencilerimizin sınav kurallarına uymaları ve aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önem arz etmektedir:
1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim ve sınavlara katılabilmesi için
http://portal.omu.edu.tr’ye süresiz HES kodunu tanımlamaları gerekmektedir. Üniversitemiz binalarına girişlerde öğrenciler kimlik kartlarını
okutacak; kart okutulduktan sonra otomasyon sistemi üzerinden HES kodu, aşı durumu ve PCR test durumu (2 doz aşı olmamış olanlar) sistem
tarafından kontrol edilecek ve riskli durumda olanlar için sistem uyarı verecektir. Bu kişilerin binalara girişleri kısıtlanacaktır.
Haliyle iki doz aşısını yaptırdığını ya da 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testine sahip olduğunu belgeleyemeyen öğrencilerin binalara ve
sınava girişleri kısıtlanacaktır. Yarıyıl sınav tarihleri içinde pozitif olması nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler mazeret sınavlarına
başvurmaları gerekmektedir.
2. Kampüs genelinde ve binalarda maske takmak zorunludur. Öğrenciler sınav başlayana kadar maske takmak zorundadır. Sınav başlama ve
bitiş süresi arasında isteyen öğrenciler maskelerini çıkarabilecektir.
3. Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık
takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması ve
ulaşılabilecek yerlerde bulundurulması yasaktır.
4. Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.
5. Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını veya öğrenci kartlarını (herhangi bir nedenle basımı yetişmemesi durumunda öğrenci belgelerini)
yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde
bulundurmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen fakültemiz öğrencisi olduğunu kanıtlayamayan öğrenci sınava alınmaz.
6. Sınavın başında öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.
Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz. Salonda yoklama işlemi
tamamlanmadan öğrencilerin çıkmasına izin verilmez.
7. Her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan çıkan öğrenci tekrar sınava alınmaz. Sınavın başlamasından itibaren 15 dakika içinde sınava
gelen öğrenci sınava alınır; 15. Dakikadan itibaren hiçbir suretle salona ve sınava alınmaz. sınavın başlamasından itibaren ilk 20 dakika ve son
10 dakika içinde öğrenci sınavını tamamlamış olsa bile salondan çıkması yasaktır. Buna uymayan öğrenci hakkında tutanak tutularak yasal işlem
başlatılır.
8. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki çanta, belge, kitap, defter, not vb. sırada oturan
öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli; böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli; sıranın altında veya
üzerinde yahut ulaşabileceği yerde bulunan belge, not, kitap defter gibi dokümanları sınav başlamadan önce buralardan kaldırmalıdır.
Silinmeyen not vb. durumları salon görevlilerine bildirmek zorundadır.
9. Öğrencilerin sınav süresince birbirleri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. malzeme istemeleri yasaktır. Gözetmenler, bu tür
hareketleri kopya çekmeye veya vermeye girişim olarak değerlendirir, işlem yaparlar.
10. Sınav yönergesinde belirlenen özel kurallar ile birlikte sınavın işleyişi hakkında Salon görevlilerinin verdikleri her türlü talimata öğrencilerin
uyması zorunludur. Sınavın işleyişi hakkında verilen talimatı yerine getirmeyen öğrenci hakkında yasal işlem yapılır.
11. Sınavda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden öğrenci hakkında işlem yapılır. Hakkında
soruşturma açılan öğrencinin, bu eylemlerden birini işlediği sabit görülürse, öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.
12. Sınav sorularının veya sorulara ilişkin verilen cevapların herhangi bir şekilde kaydedilerek veya kopyalanarak salondan dışarı çıkarılması
yasaktır.
13. Öğrenciler sınavdan önce ilan edilen salonda ve sırada sınava girmek zorundadırlar.
14. Sınav sonuçları not giriş sistemi üzerinden ilan edilir. Öğrencilerin bunun dışında bir yol kullanarak notlarını öğrenme girişiminde
bulunmaları (e-mail yoluyla veya sözlü olarak) yasaktır. İlan edilen not hakkında öğrencinin sadece maddî hata itirazında bulunma hakkı vardır.
Dersin öğretim üyesi maddî hata itirazlarını, bu itirazların muhtevası ile sınırlı olarak incelemek durumundadır. Öğrencinin bu incelemenin
kapsamını dışında talepte bulunması (kağıdını görmek istemesi, notunun arttırılmasını talep etmesi) mümkün değildir.
15. Yukarıda belirlenen kurallar Eğitim-Öğretim Komisyonumuzun 10.07.2018 tarihli toplantısında oy birliği ile alınmış ve 09.12.2021 tarihli
Fakülte Kurulu kararı ile güncellenerek onaylanmıştır.
DEKANLIK

