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BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COVID-19 UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİ 

ONLINE SINAV TALİMATI 

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulanacak olan online sınavlara ilişkin talimatlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Tüm teorik ders sınavları KEYPS üzerinden, aynı zamanda Microsoft Teams platformunda ilgili 

dersin ekibinde online olarak kameralar ve mikrofonlar açık şekilde yapılacaktır.  

 

2. Sınava girecek olan öğrencilerin sınavdan 15 dk önce Microsoft Teams platformunda online 

olarak hazır bulunması gerekmektedir.  

 

3. Sınava girecek olan öğrencilerin sınav ortamına uygun sessiz bir yerde bulunması sınav 

düzeninin bozulmaması açısından önem taşımaktadır.  

 

4. Sınav süresince gözetmen öğretim üyesi tarafından öğrenciler takip edilecektir. 

 

5. Tüm teorik ders sınavları Microsoft Teams üzerinden kayda alınacaktır, sınav güvenliği ile ilişkili 

disiplin suçlarının oluşması halinde kayıtlar incelenecektir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılacaktır. 

 

6. Sınav programı BVU Diş Hekimliği Fakültesi internet sayfası üzerinden ilan edilecektir. Sınav 

tarih ve saatlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır.  

 

7. KEYPS sistemine https://keyps.bezmialem.edu.tr/  adresinden giriş̧ yapılacaktır. (Kullanıcı adı 

öğrenci okul numaralarınız, şifre OBS şifreleriniz ile aynıdır). Sınavdan en geç 1 gün önce 

sisteme giriş ve şifre kontrol edilmelidir. 

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

sıfırlayabileceklerdir. 

 

9. Her sınavdan bir gün önce KEYPS sistemine girilerek bir sonraki güne ait sınav giriş̧ belgesi 

sistem üzerinden indirilmesi gerekmektedir. Teknik bir aksaklık yaşanması durumunda belge 

Fakülte tarafından talep edilebilecektir. Sistem üzerinde sınavı görünmeyen öğrenciler sınav 

öncesinde Fakülte Öğrenci İşleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

 

10. Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel 

bilgisayarınız, tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekmektedir. 

 

11. Sınavların yapılacağı tarihlerde öğrencinin gerekli ekipmanının (Bilgisayar, tablet, akıllı telefon) 

hazır olması, ayrıca sınavların yapılacağı gün ve saatlerde internet bağlantısının olduğu bir bölgede 

bulunması gerekmektedir. Eksik ekipman ve internet bağlantısı ile ilgili yaşanabilecek 

aksaklıklardan öğrenci birebir sorumludur. Bu kapsamda yaşanacak aksaklıklar mazeret 

niteliğinde değerlendirilmeyecektir. 

https://keyps.bezmialem.edu.tr/
https://reset.bezmialem.edu.tr/
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12. 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. 

 

13. Sınav için gerekli donanım ve ekipmana sahip olmayan (Bilgisayar, tablet, akıllı telefon) ya da 

internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerimiz, sınavdan 3 gün öncesine kadar mazeretlerini 

belirten imzalı dilekçelerini Fakültemiz Sekreterliğine mail olarak iletmeleri halinde, sınavları 

Üniversitemiz bünyesinde Fakültenin planlaması ve kontrolü dahilinde yapılabilecektir.  

 

14. Sınava başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce sistemde hazır bulunulmalıdır. 

 

15. Sınavın ilk 10 dakikasından sonra sınava giren öğrenciler sınava alınmayacaktır.  

 

16. Sistem üzerinde öğrenci sayısı kadar kitapçık üretilecek ve aynı sorular farklı sırada öğrencilerin 

karşısına gelecektir. 

 

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

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

aşağıda da yer alan destek personelleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 

18. 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. 

 

19. Soru tipine göre her soru için belirlenen süre 60-90 saniye aralığında olacaktır. Sınavın toplam 

süresi ve açık uçlu soruların süresi sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenecektir. 

 

20. Sınavda bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenerek ya da işaretlenmeden diğer soruya geçilir 

ise, sınav güvenliği sebebi ile önceki soru/sorulara geri dönülemeyecektir. 

 

21. Online sınavda her sorudan sonra “Kaydet” butonuna, tüm soruları cevapladıktan sonra ise “Sınavı 

Bitir” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınav süresi dolduğu için sınavı bitir butonuna 

basmayan öğrencinin sınavı tamamlanmış sayılacaktır. 

 

22. Sunucu kaynaklı haricindeki herhangi bir teknik aksaklık nedeniyle öğrencinin sınavda 

bulunamadığı süre, ek süre olarak sınav toplam süresine eklenmeyecektir. Tüm öğrenciler için 

sınav eş zamanlı olarak yürütülecektir. 

 

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

 

24. Sınav güvenliği ile ilişkili disiplin suçlarının oluşması ve sınav sorularının her türlü ortamda 

kopyalanması, çoğaltılması ve paylaşılması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılacaktır. 
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25. Online sınava ilişkin tüm öğrenci hareketleri arka planda incelenecek olup, sınava ve sınavda 

oluşabilecek sistemsel sorunlara ilişkin itirazlar Fakülte Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 

karara bağlanacaktır. Online sınavlara ilişkin itirazlar Fakülte Sekreterliğine e-posta yoluyla 3 gün 

içerisinde yapılmak zorundadır. Bu süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

 

Online Sınav Sürecinde İrtibat Kurulabilecek Personel Bilgileri; 

 

1. Sınav için gerekli donanım, ekipman başvurusu ve sınava ilişkin itirazlar: Fakülte Sekreterliği 

 Çağla DEVECİ – cdeveci@bezmialem.edu.tr  - 0212 523 22 88 -3139 

 

2. Sınavda oluşan aksaklıklar ve teknik destek: Fakülte Öğrenci İşleri  

  Gözde Akyüz – gakyuz@bezmialem.edu.tr – 0212 523 22 88 -3111-05350416426 

  Selcan Karabatak – skarabatak@bezmialem.edu.tr  - 0212 523 22 88 -3111 
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