
Sevgili Uzaktan Öğretim Öğrencileri,  

Yüksek Lisans Final Sınavları 23.01.2021 (Cumartesi) saat 08:00 ile 24.01.2021 (Pazar) saat 23:59 

arasında yapılacaktır. Bütün öğrenciler belirtilen tarih ve saat aralığında sistemlerine giriş yapıp 

sınavlarını tamamlamalıdırlar. Sınavlara hangi gün ve hangi saat aralığında girileceği öğrencinin 

tasarrufunda olup tüm sınavların belirtilen 2 günlük süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. 

Sınavları başlatmadan önce internet bağlantısı wifi güçlü çeken yerde veya ethernet kablosu 

aracılığıyla sınava giriş yapmanız önerilir. Kurumumuzdan kaynaklanan sistemsel problem haricinde 

yaşanan sorunlar mazeret olarak kabul edilmemektedir.  

Final sınavlarından yönetmelik gereği en az 70 puan ve üzeri alınması gerekmektedir. Final sınavından 

70 puan ve üzeri alınmadığı sürece dersteki ara sınav ve final sınavlarının başarı ortalaması 70 

puandan daha yüksek olsa bile dersten başarısız olunacaktır. Sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:  

- Sınavı Şimdi Uygula butonu görünmüyorsa, sınav henüz başlamamış demektir.  

- Sınav Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilir.  

- Çoktan seçmeli cevaplar için zaman sınırı (sınav süresi) 35 dakika ile sınırlandırılmıştır.  

- Yazılı cevap istenen sınavlarda sınav süresi 50 ile 100 dakika arasında belirlenmiştir. Verilen süre 
sayısı soru sayısı ile bağlantılıdır; bu sebeple sınava başlamadan önce sınav sayfasındaki süre 
açıklamasına dikkat edilmelidir.  

- Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir.  

- Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir.  

- Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir.  

- Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir ise, sınav 
güvenliği sebebi ile bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.  

- Dört yanlış bir doğru cevabı götürmeyecektir.  

- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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.)  

 Sınavlarınızda başarılar dileriz. 


