
ARA SINAVLAR HAKKINDA

3. Online Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Çevrim içi sınavlara bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi internete bağlı herhangi bir cihazdan girebilirsiniz. 
Gerekli cihaz ve internetin temini sizlerin sorumluluğundadır. Fakat, sınavlarınız için bulunduğunuz 
şehirdeki üniversitelerin ve MEB bağlı okullardaki laboratuvarlardan faydalanabilirsiniz.  

2. Online klasik yazılı sınavlarda kopya tespit edilmesi durumunda üniversitemiz yönetmeliklerince işlem 
yapılacaktır. Bu konuda sorumluluk siz değerli öğrencilerimizdedir.

3. Test veya yazılı fark etmeksizin sınav sorularında maddi hata (yanlış soru, yanlış şık vb.) tespit edilmesi 
durumunda dersin sorumlusu olan öğretim elemanıyla veya bölüm başkanıyla iletişime geçiniz.  

4. Sınav takviminde belirtilen tarih ve saatlerde, sınava giriş yapacağınız internete bağlı cihazınızı hazır 
bulundurunuz.

5. OBS/ÖYS kullanıcı şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız.

6. Sınava giriş yapmadan önce cihazınızın tarih ve saatinin güncel ve doğru olduğundan emin olunuz.

7. Sınavlar için kesinlikle ek süre tanınmayacaktır.

8. Belirtilen süre içerisinde sınavınız sistem tarafından başlatılacak ve bitirilecektir. Bu süreler dışında sınavınıza 
girmeniz veya sınavı tekrarlamanız mümkün değildir. 

 “Çevrim İçi Test Sınavlarına Nasıl Girebilirim?” (https://youtu.be/_-Y2XO8pXcE) adlı videoyu dikkatli bir  
 şekilde izleyiniz.

9. Ara sınavlar, derse kayıtlı tüm öğrenciler için aynı zamanda başlayıp, aynı zamanda bitecektir. Teknik bir 
nedenle sınavına devam edemeyen öğrencilerimize ek süre verilmeyecektir.

10. Birden fazla cihazla sınava girilmesi durumunda daha önce giriş yapılan cihazlarda oturumuz sistem 
tarafından kapatılacaktır. Bu sebeple, tek bir cihazdan giriş yapmaya özen gösteriniz.

 Sistem hakkında (ödev yükleme, çevrim içi sınava giriş yapma vb. konularda) hazırlanmış diğer kılavuz 
videolar için aşağıdaki listeye erişebilirsiniz:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfrlTNvP8LxSpCFtnNL3A9hEx0Pz-jel

Üniversitemiz ara sınavları online olarak, 28/11/2020 ve 13/12/2020 tarihleri arasında yürütülecektir. 
Sınavlar “Online Klasik Yazılı”, “Online Test” veya “Ödev/Proje” yöntemlerinden birisi olabilir. Sınavlar 
ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Bölüm sayfanızda yayınlanan ara sınav takvimini dikkatle inceleyiniz.

2. Çakışan sınavlarınız varsa (Örn. birden fazla sınavın aynı gün ve saatte olması) gerekli düzenleme 
için bölüm başkanlığına iletiniz.

Vize sınavları aşağıdaki 3 yöntemle yürütülecektir:

 a.Online (Çevrim içi) Test (Çoktan Tek Seçmeli): 

Sınav takviminde belirtilen tarih ve saatlerde UZEM sisteminde yer alan sınav arayüzü ile 
erişilebilecektir. 

Aşağıdaki bağlantıdan nasıl erişebileceğinizi ve sınava nasıl girebileceğinizi izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/_-Y2XO8pXcE

 b. Online Klasik Yazılı Sınav: Sınav takviminde belirtilen tarih ve saatlerde UZEM sistemi üzerinden 
“Ödev Aktivitesi” ile uygulanacaktır. Dersin içeriğine özgü, sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz materyallerin (hesap 
makinesi vb.) hazır olduğundan emin olunuz.

• Belirlenen süre içerisinde Word, PDF veya ZIP (WinZip vb.) formatında cevaplarınızı 
yükleyebileceksiniz. 

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “Bilgisayardan ve Cep Telefonundan Online (Çevrim İçi) Yazılı 
Sınavlara Nasıl Girebilirim?” adlı videoyu izleyiniz:

https://youtu.be/0PoxBofKwSM

• Cevaplarınızı bir kâğıda elle yazabilirsiniz.

i. Bu durumda, tüm kâğıtlara adınızı soyadınızı yazdıktan sonra cep telefonunuzdan aracı 
bir program ile (Örn. CamScanner) tüm kâğıtları tek bir PDF halinde sisteme 
yükleyebilirsiniz.

ii.Cevaplarınızı elle yazdığınız durumda, çektiğiniz görüntülerin net olması gerekmektedir. 
Sınavınızın sağlıklı değerIendirilmesi için çok önemlidir.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak “El Yazısıyla Hazırlanan Cevap Kağıtlarının CamScanner ile 
PDF'e dönüştürülerek Sisteme Yüklenmesi” adlı videoyu izleyiniz:

https://youtu.be/KnQrGmdX3gs

• Yüklemeyi tek dosya halinde ve en fazla 50 MB olacak şekilde yapabilirsiniz.

iii. Yükleme için ek süre tanınmayacağı için sınav bitimine en az 5 dakika kala sınavınızı 
sisteme yüklemenizi tavsiye ederiz. Yükledikten sonra değişiklik yaptığınız takdirde 
kalan süre içerisinde yüklediğiniz dosyayı değiştirmeniz mümkündür.

• Yükleme hakkınız sınırlıdır. Öğretim elemanı tarafından belirlenen sayı kadar yükleme yani 
değişiklik yapabilirsiniz.

 c. Ödev veya Proje: Dönemlik ödev veya proje ile vize sınavı yerine değerlendirme yapılabilir. 

• Ödev veya projeler, sınav döneminden bağımsız olarak UZEM sisteminde “Ödev Aktivitesi” ile 
yürütülür.

• Ödev veya proje ile yürütülen derslerin ara sınav tarih ve saatlerine sınav programında yer 
verilememekte olup öğretim elemanınız tarafından belirtilecektir. 
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