
ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) SINAVLARDA 
UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER 

VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 
1) Çevrimiçi (online) sınav için masaüstü bilgisayar veya 

laptop bilgisayar kullanılmalıdır. Cep telefonu, tablet vb. 
cihazlardan çevrimiçi (online) sınava girmek bazı teknik 
sorunlar yaşamanıza yol açabilir. 
 

2) Çevrimiçi (online) UBİS üzerinden gerçekleşecek olup sınav 
saatinden  15 dakika önce UBİS kullanıcı adı ve şifresiyle 
sisteme giriş yapılmalıdır.   

 
3) Final sınavlarının başlangıcından (8 Haziran) önce  UBİS 

kullanıcı adı ve şifrenizin çalışır olduğundan emin olunuz.  
 

4)  Çevrimiçi (online) sınav için kablolu internet bağlantısı 
kullanmanız doğru olacaktır. 

 
5) Çevrimiçi (online) sınav için Google chrome, internet explorer, 

mozilla (firefox) ve safari internet tarayıcılarından birini 
kullanınız ve güncel olmasına dikkat ediniz.  

 
6) Çevrimiçi (online) sınav sırasında bilgisayarınızda başka bir 

programın (açık web sayfası, Word, ppt gibi) çalışır 
olmamasına dikkat ediniz. 

 
7) Çevrimiçi (online) sınavlarla ilgili UBİS üzerinden Üniversitemiz 

Yönetimi ile Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan 
duyuruları takip ederek sınavlarla ilgili paylaşılan belgeleri 
dikkatli bir şekilde okuyunuz. Herhangi bir sorunuz olduğu 
takdirde öncelikle Bölüm Başkanlığınızla iletişim kurunuz. 
 

8) Çevrimiçi (online) sınavlar ve diğer konularla ilgili güncel 
bilgileri edinmek için İletişim Fakültesi Bölümünüz sosyal 
medya hesaplarını takip ediniz.   

 
https://www.instagram.com/iauif/   
 
https://www.instagram.com/iau.gazetecilik/   
 
https://www.instagram.com/iaupratolye/  
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https://www.instagram.com/iaugrsl/  
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https://www.instagram.com/iaureklam/  
 
https://www.instagram.com/iauthp/  
 
https://www.instagram.com/iauyenimedya/   

 
9) Çevrimiçi (online) sınava girebilmek için onur sözleşmesini 

sınav öncesinde onaylamanız gerekmektedir.  
 
10) Her bir çevrimiçi (online) sınav için size en az 20 soru 

sorulacak ve en az 30 dakika süre verilecektir. Sınavda 
tanınan toplam yanıtlama süresi ve kalan süre ekranda sürekli 
görülebilecektir. 

 
11) Sınava zamanında girilmelidir. Ancak ek süre verilmemek 

kaydıyla ilk 10 dakika içerisinde sınav oturumuna giriş 
yapılabilir. İlk 10 dakika içinde sınava girmeyen öğrenciler 
sınava alınmayacaktır. 

 
12) İspatlanabilir ve makul teknik nedenlerle sınav oturumundan 

çıkılması halinde, öğrenci en kısa sürede sınav oturumuna 
tekrar giriş yapmalı ve sınava kaldığı yerden devam etmelidir. 

 
13) Sınav süresine dikkat ederek size verilen süre içerisinde 

sınavınızı tamamlayınız. 
 
14) Sınavda cevaplandırdığınız veya boş bırakıp geçtiğiniz bir 

soruya geri dönüş olmayacaktır. Sınavınızı yaparken bu 
noktayı özellikle göz önünde bulundurunuz. 

 
15) Sınav sorularının ayrılan süre içerisinde çözülmesi 

gerektiğinden, yanıtlanmayan soruların ve yanlış yanıtlanan 
soruların, puanlamaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, 
yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecektir.  

 
16) Sınav sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşılmanız 

halinde İletişim Fakültesi için oluşturulan whatsapp destek 
hattına Bölüm, Sınıf, Sınav adı ve yaşadığınız sorunu anlaşılır 
bir şekilde açıklayarak başvurunuz. (İletişim Fakültesi 
Whatsapp Sınav Destek Hattı bilgisi sizlerle ayrıca 
paylaşılacaktır.) 
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