
 
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ ONLİNE SINAVLARDA 

UYULMASI GEREKEN ESASLAR 

 

1. Sosyal / Mesleki seçmeli ve alan yönlendirme dersleri için sınav yapılmayacak olup, 

final yerine geçecek ödev teslimi için en son tarih 12 Haziran’dır.  Ödevler Learn 

Bezmialem sisteminden yüklenecektir. 

2. Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimize ait tüm zorunlu dersler için 1 (bir) sınav 

yapılacak ve bu sınavın katkı oranı %100 olacaktır. Uzaktan eğitim (pandemi) öncesi 

vize / formatif veya laboratuvar sınavı yapılmış olanlar ve Pandemi sonrası ödeve 

dönüştürülen Laboratuvar / Klinik Uygulamaları için bu kural uygulanmayacaktır. 

3.  Final sınavından geçerli not alamayan öğrenciler bütünleme sınavına gireceklerdir. 

4. Sınav programı Fakültemiz web sayfasında yayınlanmıştır. İlgili sınavlara 

https://eczacilik.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/sinav-programi.aspx sayfasından 

ulaşabilirsiniz. Sınavların tarihleri ve saatlerinin takibi öğrencinin 

sorumluluğundadır.  

5. Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimize ait tüm sınavlar KEYPS sistemi 

üzerinden gerçekleştirilecektir. 

6. Öğrenciler sınavların yapılacağı KEYPS sistemine https://keyps.bezmialem.edu.tr/ 

adresinden okul numaraları ve OBS şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.  

7. Şifre sorunu yaşayan öğrencilerin kontrollerini sınav öncesinde yapması önem arz 

etmektedir. Sisteme giriş sıkıntısı yaşayan öğrencilerin şifrelerini 

https://reset.bezmialem.edu.tr/ adresinden değiştirmeleri gerekmektedir.  

8. KEYPS sisteminden her sınava ait “Sınav Giriş Belgesi” indirilmesi gerekmektedir. 

9. Sınavdan en az 15 dakika önce KEYPS sistemine girilerek sınava hazır şekilde 

bulunulması gerekmektedir.  
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10.  Öğrencinin, sınav saatinde sınava girebilmesi için gerekli teknik donanımının hazır 

olması ve internet bağlantısının olması gerekmektedir. Gerekli kontrolleri yapmamak 

ve tedbirleri almamak öğrenci sorumluluğundadır. 

11.  Sınav için gerekli teknik donanıma ve internet bağlantısına sahip olmayan 

öğrencilerimiz, 29 Mayıs 2020 tarihine kadar mazeretlerini belirten imzalı dilekçelerini 

Fakülte Sekreterliğine mail olarak iletmelidirler. Öğrencilerimizin sınavlarına 

belirlenen alanlarda girebileceklerdir.  

12.  Sistemde öğrenci profilinde sınavlar gözükmüyor ise Fakülte Sekreterliği ile iletişime 

geçilmesi gerekmektedir.  

13.  Sınav başladıktan itibaren ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava 

giremeyecektir. 

14.  15 Haziran 2020 - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında sınava girmeyen 

öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılmayacaktır. 

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

öğrencilerin karşısına çıkacaktır. 

16.  Sınavda bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer 

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

dönülemeyecektir. 

17.  Sınav süreleri ders ve kurul hocaları tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır. 

18.  Dört yanlış bir doğru cevabı götürmeyecektir. 
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19.  Öğrenciler sınav sonuçlarını OBS üzerinden görebilecektir. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  Sınava tek IP adresinden giriş yapabileceksiniz. Sınav esnasında yaşanabilecek 

internet kaynaklı sıkıntı dolayısıyla IP değişikliği yapmak zorunda kalan öğrencilerin 

tekrar sınava girebilmeleri için Fakülte öğrenci işleri birimi ile iletişime geçmeleri 

gerekmektedir. 

23.  Sınavlar başlamadan önce tüm sınıflara deneme sınavı uygulaması yapılacaktır. 

24.  Tüm sınavlar bir sınıf için eş zamanlı yapılacaktır. 

25.  Sınav esnasında sıkıntı yaşayan öğrenciler olur ise fakülte öğrenci işleri birimi ile 

direk irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

26.  Tüm öğrenci hareketleri arka planda incelenecek olup, oluşabilecek itiraz, sistemsel 

oluşabilecek sorunlar vb. hususlar incelemeler sonucu karara bağlanacaktır. 

27.  Kopya ve disiplin gibi durumlarda BVU sınav Yönergesindeki usul ve esaslar 

geçerli olacaktır.  


