
  

  

 
 

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

COVID-19 UZAKTAN ÖĞRETİM SÜRECİ 

SINAV TALİMATI 

 

1. Çevrimiçi sınavlar Üniversitemiz KEYPS sistemi üzerinden ve aynı zamanda Microsoft Teams 

üzerinden kamera açılarak yapılacaktır. 

2. Uygulamalı derslerin sınavları çevrimiçi KEYPS sistemi üzerinden ya da belirlenen gün ve 

saatlerde yüz yüze yapılacaktır.  

3. Sınav programı BVU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu internet sayfası üzerinden ilan 

edilmiştir. Sınav tarih ve saatlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır.  

4. KEYPS sistemine https://keyps.bezmialem.edu.tr adresinden giriş yapılacaktır. (Kullanıcı adı 

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

giriş ve şifre kontrol edilmelidir. 

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

sıfırlayabileceklerdir. 

6. Her sınavdan bir gün önce KEYPS sistemine girilerek bir sonraki güne ait sınav giriş belgesi sistem 

üzerinden indirilmesi gerekmektedir. Teknik bir aksaklık yaşanması durumunda belge Yüksekokul 

tarafından talep edilebilecektir. Sistem üzerinde sınavı görünmeyen öğrenciler sınav öncesinde 

Yüksekokul Sekreterliği ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

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

bilgisayarınız, tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekmektedir. 

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

kamera, mikrofon) hazır olması, ayrıca sınavların yapılacağı gün ve saatlerde internet bağlantısının 

olduğu bir bölgede bulunması gerekmektedir. Teknolojik imkansızlıkları olan öğrencilerin sınavdan  

3 gün önce Yüksekokul Sekreterliğine ibraz etmesi durumunda okulumuzda gözetmen eşliğinde 

sınava alınacaklardır. 

9. Eksik ekipman ve internet bağlantısı ile ilgili yaşanabilecek aksaklıklardan öğrenci birebir 

sorumludur. Bu kapsamda yaşanacak aksaklıklar mazeret niteliğinde değerlendirilmeyecektir.  

10. 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. 

11. Sınav takviminden önce tüm sınıflara deneme sınavı uygulaması yapılacaktır.  

12. Sınava başlama saatinden 15 (onbeş) dakika önce sistemde hazır bulunulmalıdır. 

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

14. 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 isimleri belirtilen destek personelleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

15. Sunucu kaynaklı teknik aksaklık harici öğrencinin sınavda bulunmadığı süre, ek süre olarak sınav 

toplam süresine eklenmeyecektir. Tüm öğrenciler için sınav eş zamanlı olarak yürütülecektir. 

https://keyps.bezmialem.edu.tr/system/login
https://reset.bezmialem.edu.tr/


  

  

 
 

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

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

kopyalanması, çoğaltılması ve paylaşılması durumunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılacaktır. 

18. Online sınava ilişkin tüm öğrenci hareketleri arka planda incelenecek olup, sınava ve sınavda 

oluşabilecek sistemsel sorunlara ilişkin itirazlar Yüksekokul Yönetim Kurulunun değerlendirmesi 

sonrasında karara bağlanacaktır. Online sınavlara ilişkin itirazlar Yüksekokul Sekreterliğine e-posta 

yoluyla 3 gün içerisinde yapılmak zorundadır. Bu süre dışında yapılan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

19. KEYPS sistemi üzerinden yapılacak olan sınavlar için sınav süresi 30 dk, sayısal içerikli derslerin 

sınavları ise 40 dk olacak şekilde planlanmıştır. 

20. Online sınavda bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya 

geçilir ise, sınav güvenliği sebebi ile bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir.  

 

Online Sınav Destek Hatları; 

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

 Derya DAĞLI – ddagli@bezmialem.edu.tr - 05337098469 

 Elif TÜRKAN – eturkan@bezmialem.edu.tr – 05532113101 

2. Sınavda yaşanacak aksaklıklar ve teknik destek: Yüksekokul Sekreterliği  

Elif TÜRKAN – eturkan@bezmialem.edu.tr – 05532113101 

Rasim ERDEM – rerdem@bezmialem.edu.tr – 05070102989 
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