Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevrimiçi Ara Sınavları Hakkında Duyuru
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Dönemi ara sınavları 29.03.2021 tarihli 05 sayılı Senato Kararı gereğince uzaktan erişim
yöntemi kullanarak çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınav öncesinde ve sırasında aşağıda
belirtilen kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.
Sınav Öncesi Dikkat Edilecekler
Çevrimiçi ara sınavlarına başlamadan önce kullandığınız bilgisayar ve internet altyapısını test
etmek; varsa olası sorunları tespit etmek hem de sistem kullanım becerilerinizi arttırmak için
06.04.2021- 09.04.2021 tarihleri arasında saat 17.00- 18.00 arasında Çevrimiçi Deneme Sınavı
aktive edilecektir. Bu süreler içinde Çevrimiçi Deneme Sınavlarına girmeniz, sorun yaşamanız
durumunda yiuzem@yiu.edu.tr bildirmeniz gerekmektedir.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrencilerimiz öncelikle şifremi unuttum seçeneğinden sorunu
çözmeyi denemelidir. Sorunun devam etmesi halinde yiuzem@yiu.edu.tr adresine veya
Bölüm başkanına e-posta göndererek destek isteyebilirler. Yeni şifre ile ilk kez girdiğinizde
sistem aktive olmamakta, sistemi kapatıp tekrar girmeniz gerekmektedir.

Sınav Sırasında Dikkat Edilecekler:
Sınav soruları çoktan seçmeli, açık uçlu şekilde yapılabilecektir.
Çoktan seçmeli soru başına 1 dakika, açık uçlu sorular için uygun süre verilecektir.
Sınavınız size belirtilen saatte Yüksek İhtisas Üniversitesi UZEM Sınav Merkezi tarafından
aktif hale getirildiği anda başlayacaktır.
Sınavın başlamasıyla otomatik olarak soru sayfasına yönlendirileceksiniz
Her soruyu işaretledikten/ yanıtı yazıldıktan sonra “Save” (kaydet) tuşuna basmak öğrencinin
sorumluluğundadır.
Sınav süresince geçmiş sorulara ve boş bırakılan sorulara geri dönülemeyecektir.
Sınav sırasında öğrenciler yeni sekme açtığında sınav kayıtlarına bu işlenerek, ilgili öğretim
elemanı sınav kayıtlarından bu durumu tespit edebilecek ve öğrenci ekranına “sınav kurallarını

ihlal ettiniz uyarısı” otomatik olarak gelecektir. Bu durumda öğrencinin sınavı iptal edilerek,
kopya çektiği kabul edilecektir.
Sınav süresi bitmeden sınavdan çıkmak isterseniz "FINISH THE EXAM" tuşuna
basmayı UNUTMAYINIZ!
Sınav süresi sona erdiğinde sayfa otomatik olarak kapanacaktır. "FINISH THE
EXAM" tuşuna basmasanız da sınavınız en son haliyle kayıt olacaktır.
Çevrimiçi sınavlar kayıt altında gerçekleşmektedir.
Sınav sırasında internet bağlantınız kesilirse, yeniden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş
yaptığınızda sınav süresi sona erene kadar sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınava bağlanmadan 5 dakika önce modeminizi resetleyiniz. Bilgisayarınız modeme yakın bir
konumda olmalıdır.
Google Chrome Dil ayarlarından (Ayarlar-Gelişmiş-Diller-Dil sekmesinde "Okuduğum dilde
olmayan sayfaları çevirmeyi öner" seçeneğini kapatınız.
Donma veya soruların ilerlememe durumunda sınava tekrar giriş yapınız. Tekrar bağlanmanıza
rağmen problem devam ediyorsa internet hızınızda problem var demektir. Cep telefonunuzun
mobil erişimini açarak mobil erişimden bağlanmayı deneyiniz. Sınav sırasında İnternet
tarayıcısı olarak Google Chrome kullanımı tavsiye edilmektedir.
Çevrimiçi sınavlarda yaşadığınız sorunlarla ilgili dilekçelerinizi ISLAK İMZALI olarak
Bölüm UZEM Koordinatörlerine veya Bölüm Başkanına fotoğrafını ya da taratılmış halini en
geç sınavdan sonraki 24 saat içerisinde e-posta ile iletiniz. Ayrıca orijinal ıslak imzalı
dilekçelerinizi de elden teslim veya posta yoluyla da SBF Dekanlığına en geç sınavdan sonraki
dört (4) işgünü içerisinde iletiniz. Belirtilen süreler içerisinde yapılmayan bildirimler dikkate
alınmayacak olup, işlemlerin belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmesinden öğrenci
sorumludur.
Bulunduğunuz bölgede sınav sırasında bilgisayar veya internet alt yapısı nedeniyle sorun
yaşayabileceğini düşünen öğrencilerimiz, sınavdan 24 saat öncesinde talep ettikleri takdirde
SBF Binasında kendilerine ayrılan bilgisayarlarda sınava girebileceklerdir.

Hepinize başarılar dileriz.

