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T.C. 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı, Yarıyıl İçi ve Yarıyıl Sonu Önlisans, 
Lisans ve Lisansüstü Sınavları Uygulama Usul ve Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 – (1) Bu düzenlemenin amacı, İstanbul Gedik Üniversitesi önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlardaki derslerin, Covid-19 Pandemi Tedbirleri bağlamında, 2020-2021 
Eğitim Öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonunda yapılan final ile diğer tüm 
sınavların uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu usul ve esasların kapsamı, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde sadece 2020-2021 
Eğitim Öğretim yılı güz/bahar yarıyılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonunda yapılan final ile diğer tüm 
sınavların uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 
 

Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu düzenleme, 24.09.2020 tarih ve 2020.12.544 sayılı Yükseköğretim Kurulu 
Genel Kurul Kararı kapsamında değiştirilen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime 
İlişkin Usul ve Esaslar”, 30.07.2020 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Kurulu Küresel 
Salgında Normalleşme Süreci Kılavuzu 2020” ile 29.07.2020 tarih ve 2020-14 sayılı ve 
17.09.2020 tarih ve 2020-17 sayılı Üniversite Senatosu kararları ile doğrultusunda ve ilişkili 
diğer mevzuata dayanılarak yapılmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu düzenlemede adı geçen; 
 

a) Çevrimiçi Sınav: Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak internet üzerinden 
gerçekleştirilen elektronik ortamda yapılan sınavı, 

b) Dekanlık: İstanbul Gedik Üniversitesinin Fakülte Dekanlıklarını, 
c) Dersin İçeriği: İlgili dersin 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılında sınıf 

ortamında (yüz yüze) ve uzaktan öğretimdeki (çevrimiçi); ders anlatım, ders kitabı, 
yardımcı kitap, kaynak dokümanlar, ses ve video kayıtları etkileşimli/etkileşimsiz 
alıştırmalar, ödevler, projeler, ders izlencesi ve benzeri öğretim materyallerinin kapsadığı 
içeriği, 

d) Gözetimli Sınav: Sınav esnasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak, öğrenci 
kameralarının açık olduğu, web tarayıcılarının kilitlendiği vb. tedbirlerin alındığı sınavı, 

e) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
f) Müdürlük:İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini, 
g) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi: Üniversite tarafından uzaktan öğretim sürecinde 

kullanılan Perculus ve uzaktan eğitim yönetimi (ALMS) ortamlarının bütününü, 
h) Uzaktan Öğretim: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak 

planlanarak yürütüldüğü, aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın öğretim 
elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine olanak sağlayarak, derslerin aynı mekânda 
bulunma zorunluluğu olmaksızın derslerin eşzamanlı ve farklı zamanlı, ders içi ve ders 
dışı etkinliklerle zenginleştirilmiş öğretim yöntemini, 

i) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini, 
 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Sınavlardaki Program Koordinatörleri, Akademik Destek Görevlileri ve Teknik Destek 
Görevlileri 

 
Program koordinatörleri 
Madde 5 – (1) Sınavların koordinasyon içerisinde yürütülmesinden ve denetimlerinin 
yapılmasından ve sınavlara katılan öğrencilerin genel olarak yönlendirilmesinden sorumlu 
Dekan/Müdür ve Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarıdır.  
 
Akademik Destek Görevlileri 

Madde 6 – (1) Sınavların yapılacağı dersleri yürüten öğretim elemanlarının sınav sorularının 
sisteme yüklenmesi ile sınav öncesi son kontrollerin yapılması işlemlerinde ve sınavın 
uygulanması sırasında ihtiyaca göre destek veren birim, Merkez personelidir.  
 
Teknik Destek Görevlileri 
Madde 7 – (1) Uzaktan eğitimin yürütülmesinde öğretim yönetim sistemini koordine görevi 
üstlenen, sınavların yapılacağı ortamların teknik olarak düzenlemesinden sınavların kesintisiz ve 
düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için teknolojinin gerektirdiği her türlü destek hizmeti Sınav 
Koordinatörleri koordinasyonu ile yürüten Merkez personelidir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çevrimiçi Sınavların Uygulanması, Proje/Araştırma Ödevi, Kopya/intihal, Başarı Notu, 

Sonuçlara İtiraz ve Yürütme 
 

Çevrimiçi Sınavların Uygulanması 

Madde 8 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içinde dersin içeriğine göre edindiği bilgiyi ölçmek ve 
değerlendirmek üzere, Üniversite web sayfasında ilan edilen 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 
akademik takviminde belirtilen tarihler arasında yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve diğer tüm sınavlar, ilgili 
kurullarda aksi kararlaştırılmadıkça çevrimiçi ortamda Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi 
üzerinden yapılır. Bu maddenin 8. bendinde ve bu esasların 10. maddesinde belirtilen hususlarla 
ilgili değişikliğe, ilgili Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO/AMYO kurulları yetkilidir. 

 

(2) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi dışında bir dijital ortamın kullanılmak istenmesi 
durumunda, ilgili dersin öğretim elemanı kayıt altına almak ve arşivlemek taahhüdüyle 
ilgili Dekanlık/Müdürlüğe bu talebi yazılı olarak bildirmelidir. 

 

(3) Lisansüstü programlarındaki derslerde yarıyıl içi sınav ve değerlendirmeleri 
proje/araştırma ödevi üzerinden yapılabileceği gibi bu maddenin 8. bendinde belirtilen 
çevrimiçi sınav türlerinden biri tercih edilerek de gerçekleştirilebilir. Yarıyıl sonunda 
yapılan final ile diğer tüm sınavlarda ise gözetimli olarak çoktan seçmeli, klasik ve 
sözlü sınav ve/veya proje/araştırma ödevi sınav türlerinden biri tercih edilmelidir. 

 
(4) Sınav takvimi http://gedik.edu.tr adresinden ilgili akademik birimin web sayfasında 

duyurular başlığı altında ilan edilir. Öğrenciler dersleri için ilan edilen sınav tarihi ve 
saatinde Üniversitenin Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden kendilerine ait 
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak çevrimiçi sınav ortamlarına gireceklerdir. 

 
(5) Öğrenciler, Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine sınav döneminde giriş yaptıklarında 

Üniversitenin uzaktan eğitim genel sınav kurallarını (EK 1) yazan bir ekranda  
“okudum anladım” onay kutucuğunu işaretleyerek okuyup anladıklarına dair kabul 
beyanı sonrasında sınava giriş yapabileceklerdir. Dersin öğretim elamanı, ilave sınav 
kuralları uygulamak istemesi durumunda, bu kuralları öğrencilere sınav öncesinde 
bizzat duyurmakla sorumludur. 
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(6) Öğrenciler, derslerinin bulunduğu ekrandan, daha önce ilan edilen sınav 
takvimine bağlı olarak, kendilerine atanmış sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait 
sınavlarını başlatabileceklerdir. 

 
(7) Bilgisayar ve/veya internet erişimi olmayan öğrenciler için sınav gününden en geç 
iki (2) hafta öncesine kadar, ilgili akademik birime yazılı olarak bildirmiş ve izin alınmış 
olmak şartıyla, Üniversitenin veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22.05.2020 tarih ve 
31978 sayılı yazısı gereğince başka bir Üniversitenin yerleşkesinin teknolojik 
altyapısından istifade ederek aynı gün ve saatte sınava girme olanağı sağlanabilir. 

 
(8) Yarıyıl içi sınavlarda öğrencilere, soruları dersin öğretim elemanı tarafından 
hazırlanmış; çoktan seçmeli, eşleştirme, açık uçlu, sözlü veya proje/araştırma ödevi 
sınav türlerinden biri tercih edilerek aşağıdaki genel kriterlere uygun oluşturulmuş 
sınav uygulanacaktır. Yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarında ise gözetimli olarak 
çoktan seçmeli, klasik ve sözlü sınav ve/veya proje/araştırma ödevi sınav türlerinden 
biri tercih edilmelidir. 
 

A. Dersin öğretim elemanı tarafından çoktan seçmeli sınav türünde bir ölçme 
gerçekleştirilmesi tercih edildiğinde; 

i. Sınavda en az 20 en fazla 40 adet arası soru sorulacak ve en az 30 en 
fazla 60 dakikalık sınav süresi verilecektir. 

ii. Sınavdaki soru sayısının en az beş (5) katı soru dersin öğretim elamanı 
tarafından sınav tarihinden önce “Soru Bankası” menüsünden sisteme 
yüklenmelidir. 

iii. Sınavda çoktan seçmeli soruların yanı sıra sınav toplam puanın yüzde 
25’ini geçmeyecek bir oranda puana sahip açık uçlu sorular sorulabilir. 

iv. Öğrenciler bir sınavda kolay, orta ve zor güçlükte sorularla 
karşılaşacaktır. 

v. Öğrenciler, sınavda her bir soruyu soru sırasına göre cevaplamak 
zorundadır. Her bir soru cevap alanları ile birlikte ayrı 
sayfalarda/ekranlarda görülebilecektir. 

vi. Her bir öğrencinin soru ekranına sınavdaki soruların sırası ve sorunun 
seçenekleri rastgele ve karışık biçimde gelecektir. 

vii. Bir soru görüldükten sonra cevabın işaretlenmesi ya da 
işaretlenmemesine bağlı kalmaksızın diğer soruya geçilirse tekrar bir 
önceki soruya geri dönülmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir. 

viii. Sınav esnasında sınavın bitimine kalan süre ekranda takip edilebilir 
şekilde görülebilecektir. 

ix. Öğrenciler herhangi bir sebepten dolayı sınavdan çıkmak zorunda 
kalması halinde ilan edilen sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla 
sisteme yalnızca 1 (bir) defaya mahsus tekrar giriş yapabilecek ve 
sınavın ilan edilen kalan süresi içerisinde sınavına devam 
edebileceklerdir. 

x. Öğrenciler her bir dersin sınavında tanınan sürenin sonunda sınavını 
tamamlamış olacaktır. Öğrenciler verilen sınav süresinin dolmasından 
önce cevaplamaları tamamlamaları halinde önce “Sınavı Bitir” tuşuna 
sonrasında da “Sınavı bitirmek istediğinize emin misiniz” sorusuna 
sınavı bitirmek için “Evet” butonuna, sayfada kalmak için ise “Hayır” 
butonuna basacaklardır.  Söz konusu bu tuşa basılması nihai 
cevapların kayıt altına alınması ve sınav sorularının artık 
cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

 
B. Dersin öğretim elemanı tarafından açık uçlu sınav türünde bir ölçme 

gerçekleştirilmesi tercih edildiğinde; 
i. Sınavda en az 3 en fazla 5 adet arası soru sorulacak ve en az 30 en 

fazla 60 dakikalık sınav süresi verilecektir. 
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ii. Öğrenciler bir sınavda kolay, orta ve zor güçlükte sorularla 

karşılaşacaktır. 
iii. Öğrenciler, sınavda her bir soruyu ve cevap alanlarını ayrı ayrı 

sayfalarda/ekranlarda görebilecektir. 
iv. Bir soru görüldükten sonra cevabın işaretlenmesi ya da 

işaretlenmemesine bağlı kalmaksızın diğer soruya ileri tuşuyla 
geçilmesine izin verilecektir ancak geri tuşuyla tekrar bir önceki soruya geri 
dönülmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir (18 Kasım 2020 
tarih ve 2020/19 Sayılı kararı gereği).  

v. Sınav esnasında sınavın bitimine kalan süre ekranda takip edilebilir 
şekilde görülebilecektir. 

vi. Öğrenciler herhangi bir sebepten dolayı sınavdan çıkmak zorunda 
kalması halinde ilan edilen sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla ve 
dersin öğretim elemanı bu hakkı sistemde önceden tanımlamış olması 
şartıyla yalnızca 1 (bir) defa tekrar giriş yapabilecek ve sınavın ilan 
edilen kalan süresi içerisinde sınavlarına devam edebilecekler. 

vii. Öğrenciler her bir dersin sınavında tanınan sürenin sonunda sınavını 
tamamlamış olacaklardır. Öğrenciler verilen sınav süresinin 
dolmasından önce cevaplamaları tamamlamaları halinde “Aktif 
Sınavları Bitir“ tuşuna basarak sınavı tamamlayabileceklerdir. Söz 
konusu bu tuşa basılması nihai cevapların kayıt altına alınması ve sınav 
sorularının artık cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

 
C. Dersin öğretim elemanı tarafından sözlü sınav (sunum ve performans 

gerektiren sınavlar dahil) türünde bir ölçme gerçekleştirilmesi tercih edildiğinde; 

i. Sınavda her öğrenciye en fazla 15 dakikalık sınav süresi verilecektir. 
ii. Sınavlar öğrencilerin her biri için ayrı ayrı belirlenmiş sınav süresi içinde 

canlı/eş zamanlı ders aracı olan Perculus Online Konferans uygulaması 
(veya Dekanlık/Müdürlük bilgisi dahilinde diğer dijital ortam 
uygulamaları) kayıt altına alınarak yapılabilir. 

iii.  Konferans linki öğrenciye sınav öncesi bildirilir. Bu linkin öğrenci 
tarafından sınav öncesinde test edilmesi öğrencinin sorumluluğunda 
olup, sınav tarih ve saatinde öğrenci ilgili uygulamaya bağlanarak 
sınava hazır beklemek zorundadır. 
 

D. Dersin öğretim elemanı tarafından proje/araştırma ödevi sınav türünde bir 
ölçme gerçekleştirilmesi tercih edildiğinde; 

i. Sınavda her bir öğrenciye araştırma konusu ve ödevde aranan kriterler 
açık biçimde bir ders planı oluşturularak verilecektir. 

ii. Araştırma konusu ve ödevde aranan kriterler akademik takvimde 
belirtilen sınav tarih aralığının başlangıcına kadar ALMS üzerinden ilgili 
öğrencilere iletilecektir. 

iii. Ödev konusuna bağlı olarak  
iv. ALMS üzerinden teslim edilmesini sağlayan ve akademik takvimde 

belirtilen sınav takvimi içerisinde dersin sınav tarihi olarak belirlenen gün 
ve saate kadar ödev teslim süresi verilecektir 

v. Teslim edilen ödevlerin her birinin değerlendirilmesinde Üniversitede 
kullanılmakta olan intihal programı raporunun durumu da dikkate 
alınacaktır. 

 
E. Lisansüstü yeterlik, öneri, izleme sınavları ile proje ve tez savunmaları: 

Lisansüstü düzeyde yeterlik, öneri, izleme sınavları ile proje ve tez savunmaları, 
ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenmiş takvim ve koşullar doğrultusunda 
yapılacaktır. Sınavlar öğrencilerin her biri için ayrı ayrı belirlenmiş sınav süresi 
içinde başkaca bir dijital ortamın kullanılacağı ilgili Müdürlüğe bilgi verilmedikçe, 



 

5 

canlı/eş zamanlı ders aracı olan Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ortamında ve 
kayıt altına alınarak yapılacaktır. 

 

(9) Engelli öğrenciler ilgili sınav takviminden en az üç hafta önce bağlı oldukları 
Dekanlığa/Müdürlüğe başvurmaları halinde engel durumuna bağlı olarak kendilerine 
özel ölçme ve değerlendirme süreci yürütülebilecektir. 

 

Çevrimiçi Sınavlarda veya Proje/Araştırma Ödevinde iptal/ kopya/intihal 
Madde 9 – (1) Çevrimiçi sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği belirlenen 
öğrencilerin sınavı iptal edilir ve bu öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği” uyarınca işlem yapılır. 
 

  (2) Çevrimiçi sınav güvenliğinin sağlanması açısından sınav iptali/kopya işlemi kapsamında        
incelemeye tabi tutulabilecek ve kontrol edilecek eylemlerden bazıları şunlardır:  
 

i. Herhangi bir sebeple bağlantının kopması (elektrik/internet kesintisi vb.).  
ii. Öğrencinin kamera açısını terk etmesi veya görüşe engel olması (kamera açık 

sınavlarda). 
iii. Dış kaynaklardan (başka bir kişi, cep telefonu, elektronik cihaz, kitap, vb.) yardım 

alınması.  
iv. Soruların veya yanıtların paylaşılması.  
v. Soru veya yanıtların sesli okunması (mikrofon açık olan sınavlarda). 
vi. Bilgisayar ekranında sınav sayfasının dışında bir pencere açılması. 
vii. Mikrofon ve/veya kameranın bilerek kapatılması.  
viii. Mikrofon veya ekran paylaşımının bilerek sonlandırılması (mikrofon ve ekran 

paylaşımı açık sınavlarda). 
 
(3) Dersi veren öğretim elemanı tarafından gerekli görülmesi durumunda, sınav yerine geçecek 
proje/araştırma ödevi verilen derslerdeki raporlarda/dokümanlarda Üniversitede kullanılmakta 
olan intihal programı kullanılabilir. İntihal raporunda en fazla benzeme oranının tespiti ilgili 
kurullar tarafından karar altına alınır. Kararlaştırılan benzeme oranından fazla bir oranın tespit 
edilmesi halinde bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca işlem yapılır. İntihal ile ilgili bilgilendirme Üniversite tarafından Uzaktan Öğretim 
Sistemleri’nde yapılır. 

 

Başarı notu 
Madde 10 – (1) Çevrimiçi Sınavların veya Proje/Araştırma Görevinin başarı notu üzerinden 
öğretim elemanının belirleyeceği ağırlıklandırma yapılarak 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 
Dönem sonu not hesaplamasında Yarıyıl içi ve Yarıyıl sonu değerlendirmelerin ağırlıkları ilgili 
Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO/AMYO kurulları tarafından belirlenir. YÖK’ün “Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları“ çerçevesinde performans, proje, 
ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmeler ile gözetimsiz yapılan ölçme 
değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %40’tan fazla olamaz. Ancak 
Fakülte/Enstitü/YDYO/MYO/AMYO, ilgili kurullarının kararı ile bu oranda değişikliğe yetkilidir. 

 
(2) Öğrencilerin sınav sonuçları ALMS üzerinden ilan edilmeyecek ve dönem sonu başarı 
durumu sadece Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden duyurulacaktır. 

 

Sonuçlara itiraz 
Madde 11 – (1) Öğrencilerin bir dersin notuna maddi hatadan kaynaklanan itirazları için 
Üniversitenin ilgili yönetmelikleri hükümleri geçerlidir. 

 
(2) Çevrimiçi sınav esnasında internet kesintisi, cihaz arızası veya elektrik kesintisi ve benzeri 
teknik aksaklıklara bağlı olarak yapılan itirazlar sınav tarihinden en fazla üç (3) iş günü içerisinde 
Dekanlığına/Müdürlüğüne eposta veya ıslak imzalı dilekçe yoluyla yapılır. İtirazlar, Sınav 
Koordinatörleri ve Merkez görevlilerinin tespit raporu ve dersin ilgili Dekanlığı/Müdürlüğünün 
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yönetim kurulu kararıyla ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir. 
 

Diğer hükümler 
Madde 12 - (1) Öğrencilerin ilgili sınav takviminden en az üç hafta önce bağlı oldukları 
Dekanlığına/Müdürlüğüne başvurmaları halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 
mahremiyet gerekçeleri veya teknik ve diğer sebeplerle online (çevrimiçi) sınava katılmak 
istemeyen yada katılamayacak öğrencilere (gözetimli olarak yapılan sınavlar için bu durumu 
yazılı olarak en geç sınavlardan üç hafta önce ilgili Dekanlığı/Müdürlüğüne bildirmeleri halinde), 
Üniversitemiz yerleşkelerinde gözetimli elektronik ortamda online (çevrimiçi) sınavlara girilebilir. 
Başvuru yapan öğrencilerin Üniversitenin yerleşkelerinde sınav için özel olarak oluşturulan 
kısımlarda çevrimiçi sınava girebilmelerine yönelik tedbirler ilgili Dekanlık ve Müdürlükler 
tarafından yürütülür. 

 
(2) 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz/Bahar yarıyılı, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ilgili 
mevzuatta belirtilen süreler dikkat alınarak dijital ortamda kayıtlı tutulurlar. Tüm sınavlara ilişkin 
evrak, “Dijital Sınav Evrakı Hazırlama Kılavuzu” na uygun olarak ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim 
edilir. 

 

(3) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencinin ilgili sınavı geçersiz kılınır ve sıfır (0) puan 
almış sayılır. 

 
Yürütme 
Madde 13 – (1) İş bu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz/Bahar Yarıyılı, Yarı Yıl İçi ve Yıl Sonu 
Sınavları Uygulama Usul ve Esasları maddeleri Rektörlük tarafından yürütülür. 
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EK 1:  

Çevrimiçi Sınavlar İçin Genel Kurallar 
 

a. Kullanıcı adı ve şifresi şahsınıza aittir. Sınav esnasında öğrenci şifresi ile yapılan 
tüm işlemler öğrencinin kendisi tarafından yapıldığı kabul edilecektir.  

 
b. Sınav sistemine erişen kullanıcıların tüm hareketleri (log) kayıt altına alınmaktadır 

(Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP 
bilgisi, sayfalar/ sorular arasında geçişler, işaretlenen cevaplar vb.). 

 
c. Sınava başlamadan önce Google Chrome tarayıcınızın bilgisayarınızda yüklü 

olduğundan emin olunuz. 
 

d. Sınava başlamadan önce ses ve gürültü yaratacak her şeyden izole edilmiş bir 
ortamda bulunduğunuzdan emin olunuz.  

 
e. Sınav esnasında bireysel olarak internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası 

yaşanması durumunda sınav süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş 
yaparak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tekrar giriş yapana kadar geçen 
süre, sınav süresi içerisinden düşecektir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin 
sorumluluğundadır. 

 
f. Sınava erişim işlemi, dersin öğretim elemanı tarafından sadece belirlenen  sınav 

başlangıç ve sınav bitiş süreleri arasında gerçekleştirilir. Belirtilen sınav tarihi ve 
saatinde sınava girmeyenler, sınava girmemiş olarak kabul edilecektir. 
 

g. Sınav süresince, sınavın bitmesine kalan süre ekranda gösterilmektedir. Sınava 
başlamadan önce bilgisayarın bataryası, internet bağlantı problemleri gibi 
oluşabilecek problemler için önceden önlem alınız.  

 
h. Sınav süresince bilgisayar ekranınızda sadece sınav ekranı açık kalmalıdır. 

Kopya/intihal olarak nitelendirilmemesi için sınav ekranı hariç tüm uygulamaları 
kapatınız. 

 
 

i. Yüklenecek sınav cevap kâğıdı tek bir dosya ya da pdf olarak kayıt edilmelidir. 
Eğer farklı formatta belgeleriniz bulunuyorsa ya da birden fazla dosyanız varsa, 
tüm dosya ve belgelerinizi bir arada zip dosyası haline getirerek sisteme 
yüklemelisiniz. 

 
 

j. Her bir dersin sınavında tanınan sürenin sonunda sınavını tamamlamış olacaktır. 
Öğrenciler verilen sınav süresinin dolmasından önce cevaplamaları 
tamamlamaları halinde önce “Sınavı Bitir” tuşuna sonrasında da “Sınavı bitirmek 
istediğinize emin misiniz” sorusuna sınavı bitirmek için “Evet” butonuna, sayfada 
kalmak için ise “Hayır” butonuna basacaklardır.  Söz konusu bu tuşa basılması 
nihai cevapların kayıt altına alınması ve sınav sorularının artık 
cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

 
k. Yapılan sınavının türüne göre cevap kağıdının sisteme yüklenmesi istenildiğinde 

yüklenecek sınav cevap kâğıdı tek bir dosya ya da pdf formatında kayıt edilmelidir. 
Eğer farklı formatta belgeniz bulunuyorsa ya da birden fazla dosyanız varsa, tüm 
dosya ve belgeler bir arada “zip” dosyası haline getirerek sisteme yüklenmelidir. 
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l. Başka birinin yerine sınava girmek, yerine başka birinin sınava girmesi ya da 
bunlara teşebbüs edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymadığı belirlenen 
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılıp, bu öğrencilere Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır. 
 

 
Çevrimiçi sınav süreçleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususları peşinen kabul ederim: 
 
Derslerin tüm gerekliliklerini (sınav, derse katılım, ödev, proje,  vb.) doğruluk/ dürüstlük 
ilkelerine uygun (yararlanılan tüm kaynakların, ödev ve benzeri çalışmalarda belirtilmesi 
dâhil) ve etik kuralları çerçevesinde yerine getireceğimi,  
 
İlgili öğretim elemanı/gözetmen tarafından talep edilmesi durumunda sınav süresi 
boyunca mikrofon ve videomun açık olacağını (Kamera ve mikrofon gerektiren 
sınavlarda), 
 
Sınav süresi boyunca sınav gözetmeni tarafından çevrimiçi gözetleneceğimi, 
 
Sınav süresince güvenlik duvarı veya VPN kısıtlaması olmayan bir bilgisayar ile erişimi 
sağlayacağımı, sürekli ve hızlı bir internet bağlantısı kullanacağımı, 
 
Sınava girmeyi planlandığım tüm ekipmanı kullanarak sistem testini gerçekleştireceğimi, 
 
Sınav süresince kullanıma izin verilen teknolojik ekipmanların dışında herhangi bir 
teknolojik ekipman kullanmayacağımı, 
 
Sınav süresince bulunduğum mekandan çıkmayacağımı ve bu mekanda yalnız olacağımı, 
 
beyan ve taahhüt ederim.  
 
GUZEM erişimi: ue.gedik.edu.tr 
Teknik Destek : guzem@gedik.edu.tr 
Bilgi/Teknik Destek : 444 5 438 – Dahili: 1197  
Bilgi/Teknik Destek GSM: 0534 893 89 72 

 
 
 
 
Okudum ve Anladım  

 
 

 


