
 

 

ÇEVRİM İÇİ SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE SINAV KURALLARI  

Sınava başlamak için kuralları okuduktan sonra sayfanın altındaki "Sınav Kurallarını Kabul 

Ediyorum" kutusunu işaretleyerek "Sınavı Başlat" butonuna tıklayın. 

Sınavlarınızda herhangi bir problem ile karşılaştığınız takdirde, sınav ekranını kapatıp sınava tekrar 

girmeyi deneyiniz. Sınav süresi içerisinde aynı sınavın oturumuna oturum süreni devam ettiği sürece 

tekrar girebilirsiniz. Ancak "Sınavı Bitir" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve 

tekrar sınava giremezsiniz. 

Sınavlarınızın oturum süresi içerisinde "Sınavı Bitir" tuşuna tıklamaz iseniz oturum sonunda seçili 

cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilip sınav oturumunuz sonlandırılacaktır. 

Tavsiye edilen tarayıcılar: Google Chrome ve Chrome tabanlı tarayıcılar. Tarayıcınızın güncel 

sürümünü kullandığınızdan emin olun. Internet Explorer ile sınava giriş yapmayın. Eğer devamlı 

aynı ekranı görürseniz tarayıcınızın geçici hafızasını temizleyip deneyiniz (Ctrl + F5). 

Sınava gireceğiniz ortamda elektrik, bilgisayar, internet bağlantısı sorunu yaşamayacağınızdan emin 

olunuz. Bu tür aksaklıklardan kaynaklı sorun bildirimleri mazeret olarak kabul edilmeyecektir (Resmi 

belgeli mazeretler hariç. Örneğin şu saatler arasında ilçe genelinde elektrik kesintisi vb.). 

Soruların ve cevap seçeneklerinin sırası her bir sınav oturumu için farklı olabilecektir. 

Oturum açtığınız cihaz bilgileri kaydedilmektedir. 

Vize Sınavları Temel İlkeleri 

1) Puanlama İlkeleri: Online sınavların puanlama ilkeleri öğretim üyeleri tarafından her ders için ayrı 

ayrı UZEP sistemine girilmiştir. Öğrenciler her sorunun puan karşılığını sınav esnasında UZEP 

sisteminde görebilirler. 

2) Öğrenci Sorumlulukları: Öğrenciler sınav sırasında herhangi bir yardım vermemeli veya yardım 

almamalıdır. Sınav Yönergesinde belirtildiği gibi kopya, yanıltma, başkalarının adına sınava girme 

veya sınav düzenini bozacak uygunsuz davranışlarda bulunulması ciddi ihlallerdir ve öğrencinin 

sınavının iptal edilmesine neden olur. Sınav ihlali durumunda birim sorumluları inceleme veya disiplin 

süreci başlatabilir. Öğrenciler sınavları düzenleyen kural ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul etmiş 

sayılırlar. Sınavlara giriş yapabilmek için güncel tarayıcılardan biri kullanılmalıdır. 

3) Etik Kurallar: Etik dışı davranış örnekleri arasında (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) şunlar 

bulunur: 

a. Sınav sırasında başka birine yanında bulunmak suretiyle yardım etme. 

b. Sınav sırasında başka bir öğrenci ile internet üzerinden veya başka bir şekilde iletişim kurmak. 

c. Başka bir öğrenci adına sınava girmek. 

d. Başka bir kişinin bir öğrenci için sınava girmesini sağlamak, aracı olmak. 

e. Sınavdan sorumlu bir öğretim elemanına hakaret etmek, tehdit etmek. 

f. Sınavın içeriğini ifşa etmek. 

g. Sınav platformuna yetkisiz yollarla erişmek veya erişilmesine çalışmak dahil, ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, sınav platformunun veya sunucunun çalışmasına müdahale etmek. 

h. Sınavların bütünlüğünü etkileyen diğer uygunsuz faaliyetlerin yürütülmesi. 

 

4) İki bölüm okuyan öğrenciler, Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Eğitim Fakültesi 

öğrencilerinin kayıtlı oldukları her iki bölümde de Türk Dili sınavına girmeleri gerekmektedir.  

Not: Sınavda filigran uygulaması ile öğrencilerin ekranına numaraları eklenecektir. Bu ekran çekilip 

paylaşılırsa öğrenci numarası görülecektir. 


