
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜ BÜNYESİNDE 11 MAYIS 2020 – 17 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA 

YAPILACAK OLAN ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) SINAV KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

1. Ara Sınavlar; 11 - 17 Mayıs 2020 Saat arasında, öğretim üyelerimizin kendi dersleri için belirlediği 

gün ve zaman aralıklarında gerçekleşecek olup sınav tarih detayları sinavbilgisistemi.beykent.edu.tr 

adresinde yayınlanacaktır. İlgili sınavlara https://pusulasinav.beykent.edu.tr adresinden 

erişebilirsiniz. Öğrencilerimiz, sınav bilgi sistemi ile çevrimiçi (online) sınav sistemine OBS kullanıcı adı 

ve şifreleri ile katılabilecektir.  

2. Sınava girmeden en az 24 saat önce mutlaka sınav sistemine giriş denemesi yapmış olmanız 

sisteme girişte yaşanabilecek sorunları daha önce tespit edilerek bizlere iletmeniz de yardımcı 

olacaktır.  

3. Sisteme erişim sağlayan öğrencilerin karşısına 2019-2020 Bahar Döneminde ara sınavına girmeleri 

gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan sınava girecekleri dersi seçerek o derse 

ait sınavını başlatabilecektir.  

4. Çoktan seçmeli cevaplar için sınavlar başlandığı an itibariyle sınav süresi 30 dakika ile 

sınırlandırılmıştır.  

5. Yazılı cevap istenen sınavlarda için zaman sınırı (sınav süresi) 50 dakika veya 100 dakika ile 

sınırlandırılmıştır. Bu bilgiyi kontrol edip sınavlara başlamak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 

Proje/ödev toplama ve evde cevaplanan sınav (take home exam) için teslim süresi öğretim üyeleri 

tarafından belirlenmektedir.  Sınav öncesi bu bilgilerin kontrol edilerek sınava başlanması büyük 

önem arz etmektedir.  

6. Öğrenciler, sınav ve proje/ödev/take home exam teslim sürelerini ayrıca sınav sisteminden ilgili 

derse ait etkinlikte görebilecektir. Bu tarihler derslerin öğretim üyelerin tarafından belirlenmekte 

olup, açıklanan gün ve saat aralıkları derslere göre farklılık gösterebilir.  

7. Sınavı Şimdi Uygula butonu görünmüyorsa, sınav henüz başlamamış demektir. 8. Sınav Başlangıç ve 

Sınav Bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilir. 9. Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir. 10. 

Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 11. Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve 

o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 

12. Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, sınav 

güvenliği sebebi ile bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.  

13. Dört yanlış bir doğru cevabı götürmeyecektir.  

14. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak 

eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.  

15. Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması durumunda sınav 

süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş yaparak kaldığınız yerden, kalan sınav süreniz ile devam 

edebilirsiniz. Bu aşamada sınav süresi devam ediyor olacaktır. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin 

sorumluluğundadır.  

16. Sınav esnasında her soruda uyarı olarak görünecek olan “Tüm soruları cevapladıktan sonra 

Uygulamayı Bitir butonuna, ardından Tümünü gönder ve bitir butonuna tıklayınız” uyarısını dikkate 

almayan öğrencilerin sınav puanı oluşmaz.  



17. 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.)  

18. İlan edilen 11 - 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra 

hiçbir şekilde ek sınav açılmayacaktır.  

19. Öğrenciler sınav sonuçlarını OBS üzerinden görebilecektir.  

20. Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınav ve ödevlerin son 

saatlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz.  

21. Sınav ile ilgili tüm sorunlarınız için http://adaydestek.beykent.edu.tr adresinden destek talebi 

gönderebilirsiniz. Destek taleplerinizde; yardım konusu olarak Örgün Öğretim (Pusula) seçmeli ve 

mutlaka Öğrenci Numarası belirtmeniz gerekmektedir. Destek almak istediğiniz konuyla ilgili detaylı 

açıklama ve öğrenci numarası belirtilmeyen taleplere çözüm sağlanmayacak olup talep kapatılacaktır. 


