
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

İLİTAM ARA SINAVI (VİZE) UYGULAMA ESASLARI 

 

Değerli Öğrencilerimiz! 

03-04.12.2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları (vize 

sınavları) için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. 

1. Sınav salon bilgilerinizi http://uzem.kocaeli.edu.tr/uzemweb/dosyalar/ilitam2223g_ara_bilgi.html 

adresinden öğrenebilirsiniz. Sınava gireceğiniz dersler ve salonlar ile ilgili sorularınızı 

ilitamkocaeli@gmail.com adresine bildiriniz. Bu e-mail adresini sınava girilecek dersler ve sınav 

salonları ile ilgili sorular dışında başka bir talep ya da soru için kullanmayınız. 

2. Harç ücretini ödemeyen, ders seçim sürecini tamamlamayan, ders kaydını gerçekleştirmeyen ve 

devam koşulunu sağlamayan öğrencilerimiz kendilerine sınav salonu tahsis edilmiş olsa dahi sınav 

salonlarına alınmazlar ve sınavlara giremezler. 

3. Sınav günlerinde Fakültemiz binasına sınava girecek öğrenciler dışında kesinlikle kimse 

alınmayacaktır.  

4. Özel araçlarıyla sınava gelecek öğrencilerimiz ve yakınları, araç park edilmesinin yasak olduğu 

bildirilen yerlere araçlarını park etmemeleri gerekmektedir.  

5. Sınav günü Covid-19 durumu POZİTİF olan öğrencilerimiz bu durumu bildirmeleri ve test sonucunu 

ibraz etmeleri durumunda ayrı salonda sınava alınacaklardır. 

6. Öğrencilerimiz yanlarında (varsa) çantalarını ve kapalı hale getirdikleri cep telefonlarını sınav 

salonunda salon görevlilerine teslim etmek zorundadırlar. Öğrenciler sınav salonuna alındıklarında 

kapalı ya da sessiz konumda dahi olsa öğrencinin üzerinde, sıranın üstünde ya da altında cep 

telefonu, çanta, kitap, ders notu vb. tespit edilmesi durumunda öğrenci kopya çekmiş sayılarak 

sınavı geçersiz sayılır ve hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 

7. Sınava nüfus cüzdanı (ya da T.C. Kimlik numarası yazılı sürücü belgesi/ süresi geçerli pasaport) ve 

öğrenci kimlik kartı ile girmek zorunludur. Öğrenci her iki belgeyi de sınav salonunda bulundurmak 

zorundadır. Öğrenci kimlik kartını alamamış öğrenciler e-devletten alacakları öğrenci belgesini 

öğrenci kimlik kartı yerine kullanabilirler. Sınav günü Fakültemizden öğrenci belgesi verilmeyecektir.  

8. Sınavla ilgili diğer hususların web sitemizde yayınlanan sınav kuralları duyurusundan okunması 

gerekmektedir. 

DİKKAT! ÇOK ÖNEMLİ! SINAV GÜNÜ FAKÜLTEMİZDE ÖĞRENCİ İŞLERİ KAPALI OLACAĞINDAN 

ÖĞRENCİ BELGESİ VERİLEMEYECEKTİR. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ 

MUTLAKA E-DEVLETTEN ÖĞRENCİ BELGESİNİN ÇIKTISINI ALARAK SINAV SALONUNA 

GELMELİDİRLER. AKSİ HALDE SINAVA GİREMEZLER. 

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz. 
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