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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

COVID-19 UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİ 

ÇEVRİMİÇİ SINAV TALİMATI 

Genel Talimatlar; 

 

 Öğrenciler sınavlarında herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları adına 15 (onbeş) dakika önce sistemde 

hazır bulunmalıdır. 

 Sınav esnasında sadece bilgisayar kullanılmalı, telefon veya tablet üzerinden sınava giriş  

yapılmamalıdır.  

 Sınava sadece Google Chrome tarayıcısı ile katılım sağlanmalı,  

 Google Chrome tarayıcısının minimum 81 versiyonu olmalıdır. Sınavda 81 ve üzeri sürümler 

kullanılmaktadır. 

 Kamerası açılmayan öğrenciler, gerekirse bilgisayarlarındaki anti virüs programlarını devre dışı 

bırakmalıdır. 

 Ana sayfada yer alan güvenli sınav demosu, sınavdan önce en az 1 defa öğrenci tarafından test 

edilmelidir. Kamera ve mikrofonun çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır. Gerçek sınava 

demo sınav testi yapılan bilgisayar ile girilmelidir. 

 Sınav kayıtları Bezmialem Vakıf Üniversitesi sunucularında kayıt altında alınmaktadır ve 

saklanmaktadır. 

 Sınav sırasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve öğrenci arasında yurtdışı ya da yurtiçi kaynaklı bir 

depolama sistemi bulunmamaktadır. Sınav uygulaması ve sınav kayıtlarını saklayan sistemler üniversite 

bünyesinde bulunan sunucular tarafından depolanmaktadır.  

 Şifresinde sıkıntı olan öğrenciler şifrelerini https://reset.bezmialem.edu.tr/  adresinden sıfırlayabilirler. 

 Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi 

bir öğrenme kaynağı olmadan ve kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplandırmanız 

gerekmektedir. 

 Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması, çoğaltılması ve paylaşılması durumunda 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılacaktır. 

 Sınavın ilk 10 dakikasından sonra sınava giren öğrenciler sınava alınmayacaktır.  

 İnternet veya elektrik kesintisi, şarj, cihaz arızası, vb. nedenler mazeret olarak kabul edilmeyeceği için 

sınav esnasında kullanacağınız cihaz ve gerekli ekipmanların kontrolünün önceden yapılması 

gerekmektedir. 

 Sınava tek IP adresinden giriş yapabileceksiniz. Sınav esnasında yaşanabilecek internet kaynaklı sıkıntı 

dolayısıyla IP değişikliği yapılması halinde tekrar sınava katılmak için sizlere daha önce bildirilen ve 

aşağıda iletişim bilgileri yer alan teknik destek personelleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

 Öğrenciler, çevrimiçi sınavlara ilişkin itirazlarını akademik birimlerine e-posta yoluyla 5 gün içerisinde 

yapmak zorundadır. Bu süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

https://reset.bezmialem.edu.tr/
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 KEYPS sistemi üzerinden yapılacak çevrimiçi sınavlarda bir sorunun yanıtı işaretlendikten sonra veya 

işaretlemeden diğer soruya geçilirse, bir daha bu soruya geri dönülemeyecektir. 

 Çevrimiçi sınava ilişkin tüm öğrenci hareketleri arka planda incelenecek olup, sınava ve sınavda 

oluşabilecek sistemsel sorunlara ilişkin itirazlar akademik birimlerin ilgili kurullarınca karara 

bağlanacaktır. 

 

 

 

Sınava İlişkin Talimatlar; 

 

 Çevrimiçi sınavlar Üniversitemiz KEYPS sistemi üzerinden yapılacaktır. 

 Çevrimiçi sınavlarda sorulacak maksimum soru sayısı 30’dur. 

 Sınav süresi sorulacak soru adedine göre belirlenecek olup en fazla 30 dakikadır. 

  Her bir çevrimiçi sınav için kullanılacak puanlama sitemi sınav esnasında duyurulacaktır. 

 Çevrimiçi sınavda her sorudan sonra “Kaydet” butonuna basmanız gerekmektedir. 

 Çevrimiçi sınavda tüm soruları cevapladıktan sonra “Sınavı Bitir” butonuna basmanız gerekmektedir. 

 Sınav süresi dolduğu için sınavı bitir butonuna basmayan öğrencinin sınavı tamamlanmış sayılacaktır. 

 Öğrenci bilgisayar kamerası ile sınava gireceği ortamı gösterebilir. 

 Öğrenciler yalnızca bilgisayar ile sınava girilebilirler. Sınava cep telefonuyla girilemez. 

 Sınava Chrome uygulaması üzerinden girilecektir. Son sürümü yüklü olmalıdır. Diğer tarayıcılar 

geçersizdir. 

 Ekran paylaşımına izin verilmeli. Ekran paylaşımı yapılırken "Tüm Ekran (“Entire Screen”) 

seçilmelidir. 

 Kamera olmadan sınava giriş yapılamaz. 

 Sınav esnasında ekran paylaşımı, kamera kapatılırsa sınav ekranı kapanır. 

 Sınav esnasında bilgisayarda farklı bir pencere açılırsa ve ya açık olan bir pencereye geçiş yapılırsa sınav 

ekranı kapanır. 

 Sınav süresince ekran, kamera ve ses kaydınız kaydedilmektedir. 

 Sınava yalnızca tek IP üzeriden giriş yapabilirsiniz. Sınav esnasında internet bağlantısında sorun olursa 

aynı IP ile  sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Farklı IP ile girmeniz gerekirse, sınav 

yöneticisinin bunu kabul etmesi gerekir. 

 Sınav ekranında "İleri", "Geri" ve "Kaydet" butonlarına tıklandığında cevaplar kaydedilir. Üst menüde 

bulunan soru numaraları ile sorular arasında yapılan geçişlerde cevaplar kaydedilmeyecektir. 

 Sınav esnasında gerçekleştirilen bütün eylemlerin logları kaydedilmektedir. 
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Çevrimiçi Sınav Acil Destek Hatları; 

 

 Aşağıdaki iletişim bilgileri verilmiş olan, Bölüm sınav sorumluları ve teknik destek sorumluları sınav 

esnasında oluşabilecek sorunların çözümünde öğrencilerimize destek sağlayacaktır.       

 

            1 Hafta Bölüm Destek             2 Hafta Bölüm Destek   Teknik Destek Fakülte Sekreterliği 

A.Eray ÇOPUR–aecopur@bezmialem.edu.tr 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Arş. Görevlisi Solmaz Ece 

NUMANOĞLU Görevlisi  İletişim 

Bilgisi : 0212 401 26 00 – 4588 

 05349572659  

E-Posta: syilmaz1@bezmialem.edu.tr 

Arş. Gör. Duygu GÜÇLÜ  İletişim 

Bilgisi : 0212 401 26 00 – 4561 

 05369427080  

E-Posta:bmendes@bezmialem.edu.tr  

Burçin ÖZTUNÇ İletişim Bilgisi : 

0212 401 26 00 - 4667 / 4675 

 05436255626  

E-Posta: boztunc@bezmialem.edu.tr 

Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Bölümü 

Arş. Görevlisi  Sultan AKEL İletişim 

Bilgisi : 0212 401 26 00 – 4564 

 05459558312  

E-Posta: sakel@bezmialem.edu.tr  

Ayşenur BAYSAL İletişim Bilgisi :  

0212 401 26 00 – 4544 

 05458766146  

E-Posta:abaysal1@bezmialem.edu.tr  

Burçin ÖZTUNÇ İletişim Bilgisi : 

0212 401 26 00 - 4667 / 4675 

05436255626 

E-Posta: boztunc@bezmialem.edu.tr 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

Arş. Görevlisi  Fuat GÖKDEMİR 

İletişim Bilgisi : 0212 401 26 00-4628 

 05543727084  
E-Posta:kaydogan@ bezmialem.edu.tr  

Arş. Görevlisi  Ayşe Sena MANZAK 

İletişim Bilgisi : 0212 401 26 00-4651 

 05356735150  

E-Posta: amanzak@bezmialem.edu.tr 

Oya GÖKTÜRK İletişim Bilgisi : 

0212 401 26 00 - 4587 / 4675 

05313140662 

E-Posta: hgokturk@bezmialem.edu.tr 

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Bölümü 

Arş. Görevlisi  Yasemin ADIGÜZEL 

İletişim Bilgisi : 0212 401 26 00-4621 

 05387473897  

E-Posta: yadiguzel1@bezmialem.edu.tr 

Arş. Görevlisi  Yasemin KIYAK 

İletişim Bilgisi :0212 401 26 00- 4603 

 05364805489  

E-Posta: ykiyak@bezmialem.edu.tr 

Oya GÖKTÜRK İletişim Bilgisi : 

0212 401 26 00 - 4587 / 4675 

05313140662 

E-Posta: hgokturk@bezmialem.edu.tr 

Odyoloji Bölümü Odyoloji Bölümü Odyoloji Bölümü 

Arş. Görevlisi  Hilal SUSAM İletişim 

Bilgisi : 0212 401 26 00-4582 

 05386915256  

E-Posta: hhusam@bezmialem.edu.tr 

Arş. Görevlisi  Sümeyye ÖZDEMİR 

İletişim Bilgisi : 0212 401 26 00-4581 

 05425531465  
E-Posta:sumozdemir@bezmialem.edu.tr 

Tuğçe Aydın İletişim Bilgisi :       

0212 401 26 00 - 4663 / 4675 

05533508785 

E-Posta: tugcaydin@bezmialem.edu.tr 

Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Bölümü 

Arş.Görevlisi Z.İrem GÖZÜBOL  

İletişim Bilgisi:0212 401 26 00-4661 

 05067349964  
E-Posta: zgozubol@bezmialem.edu.tr 

Arş. Görevlisi  Merve AKBAŞ 

İletişim Bilgisi: 0212 401 26 00-4661 

 05070038420  

E-Posta: makbas@bezmialem.edu.tr                                

 

Tuğçe Aydın İletişim Bilgisi :       

0212 401 26 00 - 4663 / 4675 

05533508785 

E-Posta: tugcaydin@bezmialem.edu.tr 
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