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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

FİNAL SINAVLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

 

 Değerli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar 

Dönemi Vize Sınavları 31 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak olup  12 Haziran 2021 tarihinde 

sona erecektir. Sınavlar online, take home exam ve ödev şeklinde yapılandırılmıştır. Bazı 

kuralları tekrar hatırlatmakta yarar görülmektedir: 

 

1- Öğrenciler sınava giriş koşullarını; teknoloji donanım, bilgisayar, internet ve sınav için 

uygun ortam koşullarını bireysel olarak kendileri sağlamak durumundadır. Bu konuda 

hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.  

2- Öğrenciler sınavlarını kendilerine verilen zaman dilimi içinde tamamlamak ve sınav 

süresi bitiminde sisteme yüklemekle yükümlüdürler. Sınav süresi bittiği zaman sistem 

otomatik olarak kapanacak ve daha önceki olumsuz sınav deneyimleri de dikkate alınarak 

ek süre hiçbir şekilde verilmeyecektir. Bu nedenle sınav süresince zaman planlamasının 

dikkatlice yapılması ve yüklemeye yeterli zamanın ayrılması önerilmektedir.  

3- Öğrenciler sınavlarını verilen süre içinde sisteme yüklememeleri durumunda mail 

yoluyla iletilen sınav ve ödevler final döneminde hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. 

Öğrenci sınava girmemiş kabul edilecektir.  

4- Öğretim üyeleri online ve take home sınavları için sınav süresi ve sınava ilişkin 

kuralları öğrencilere sınav kağıtları üzerinde açık bir şekilde ifade etmekle yükümlüdür. 

Sınav kağıtlarında mutlaka bu bilgilerin yer alması önem taşımaktadır.  

5- Öğrencilerin sınav öncesinde sınav sistemi ile ilgili gerekli bilgi ve deneyimi 

sağlamaları; online, take home veya süreli ödevlerin sisteme yüklenmesi ile ilgili 

alıştırma yaparak bilinmeyen noktaları deneyimlemeleri önerilmektedir.  

6- Öğrencilere sınav sırasında beyaz masa tarafından sunulan destek; okul UBİS sistemi ile 

ilgili olası ortaya çıkacak teknik sorunların çözümü ile ilgilidir. Sistem konusunda bilgi 

sahibi olmak öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci ilgili kılavuzları izleyerek, okuyarak 

ve inceleyerek sistemin nasıl çalıştığını anlamaktan kendisi sorumludur.  

7- Öğrenciler; öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, destek grupları ve gözetmenlerle ile 

iletişimlerinde uygun bir üslup kullanmaları ve özellikle beyaz masanın öğrencilere 

sadece teknik destek vermekte olduklarını unutmayarak iletişimlerin saygı temelinde 

sürdürmeleri önerilmektedir.  

8- Kopya, intihal, birlikte ödev/take home yaptığı belirlenen öğrenciler hakkında disiplin 

soruşturması açılacağı unutulmamalıdır.  

 

Değerli öğretim üyelerimiz, hepinize eğitim dönemi boyunca vermiş olduğunuz emek ve 

özveri için teşekkür ediyoruz.  

 

Sevgili öğrencilerimiz, ders öğretim üyelerinin sınav kurallarına uygun davranarak 

yukarıdaki uyarılarımızı dikkate almanızı bekliyor, hepinize başarılı bir sınav dönemi 

geçirmenizi diliyoruz. 

 

İAÜ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 



 

 

ODYOLOJİ BEYAZ MASA DUYURUSU 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi kapsamında 31 Mayıs 2021- 12 Haziran 2021 

tarihleri arasında Elektronik Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan sınavlarınızda 

sınav esnasında yaşanabilecek olan teknik problemlere hızlı destek amacıyla “ODYOLOJİ 

BEYAZ MASA” grubumuz bulunmaktadır.  

 Grubumuzda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız, Uzaktan eğitim merkezinde görev alan 

yetkili hocamız, bölüm Öğretim üyelerimiz ve Araştırma görevlilerimiz yer almaktadır.  

 Sizlerden en önemli isteğimiz UBIS sistemi Elektronik Sınav Sisteminde var olan ve sizlerle 

paylaştığımız Elektronik Sınav Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumanızdır. 

 

GRUPTA TEKNİK DESTEK DIŞINDA;  

 Programınızda yer alan sınavlarınız için 1 saat öncesinden ve 15 dk kala sizlere hatırlatma 

yapılacaktır. 

 Sınav esnasında sınava girmeyen öğrencilere ilk 10 dk içerisinde sınava girmeleri için uyarı 

mesajları atılacaktır. 

 

“ODYOLOJİ BEYAZ MASA” grubunda olmaması gerekenler: 

 Oluşturmuş olduğumuz bu grupta sadece teknik sorunlara destek verileceğini dikkate 

almanız, sınav ve dersler ile ilgili kişisel görüşlerinizi gruba yazmamanızı rica ediyoruz. 

 Beyaz masa grubuna sadece elektronik sınav sisteminde online sınavlarınızdaki sorunları 

yazmalısınız. Take home exam, ödev türü sınavlarınız için ilgili whatsapp sınıf grubundan 

sorularınızı iletebilirsiniz.  

 Take home exam ve ödevlerde lütfen sizlere çektiğimiz “ödev yükleme videoları”nı tekrar 

izleyiniz. “Ödevi yükleyemedim, dosyayı eksik yükledim, süre yetmedi, bilgisayarın sarjı bitti” 

gibi sorun bildirmeleriniz kabul edilmeyecektir.  

 

Sevgili Öğrencilerimiz, yukarıdaki uyarılarımızı dikkate almanızı bekliyor, hepinize başarılı 

bir sınav dönemi geçirmenizi diliyoruz. 

 

İAÜ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 

 



 

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ TEKNİK UYARILAR 

 Her öğrenci teknik teknolojik sınav koşullarını oluşturmak ile yükümlüdür.  

 Öğrenci sınava ilk 10 dakika içinde girmelidir. İlk 10 dakikadan sonra sınava giriş yapamayacaktır. 

 Sınavda kısa süreli kopmalarda sayfa yenilenmeli (F5 tuşu), sorun çözülmüyorsa modem kapatılıp 

açılmalıdır. 

 İnternet bağlantı kalitesini sınav boyunca sürdürmek adına sınav saatinde evde WİFİ kullanılıyorsa, 

mümkünse aile bireyleri interneti kullanmamalıdır. 

 Öğrenci sistemden düştükten sonra 10 dk içinde tekrar bağlanırsa, bağlantı sorunu uygun bulunduğu 

takdirde kaybedilen süre ek süre olarak eklenecektir. 

 Sistem üzerinde soruları kaydederek ilerler. Kaydetmediğiniz soruyu yanıtlamış kabul edilmezsiniz. 

 Sınava bilgisayardan bağlanamazsanız tablet ya da telefon ile bağlanmayı deneyebilirsiniz. Ancak aynı 

anda iki oturum açmayınız. 

 Sınavda resimli soru karşınıza geldi ve resim gözükmüyorsa sayfayı yenileyiniz (F5 tuşu). 

Herhangi bir öğrencimiz sınav öncesinde ya da 

sırasında yandaki bir sorunla karşılaşırsa:  

 Bilgisayarınızda Chrome'u açın.  

 Sağ üstte Diğer, Diğer ardından ya da üst üste 

üç noktadan *Ayarlar'ı tıklayın. 

 "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altında Site 

ayarları'nı tıklayın. 

 Pop-up'lar ve yönlendirmeler'i tıklayın. 

 Üstte ayarı Engellendi yerine İzin ver yapın. 

 

Sınav anındaki bağlantı sorunlarında zaten sistem tarafından belli bir ek süre tanınmaktadır. Ancak elektrik 

kesintisi, pc bozulması, internet paketi bitmesi gibi tüm problemlerin çözüm sorumluluğu öğrenciye aittir. 

ÖĞRENCİ NE GİBİ ÇÖZÜMLER BULABİLİR? 

- Bilgisayardan giremeyecek durumdaysa telefondan girmek.  

- Yanında yedek bilgisayar bulundurmak. 

- Wifi’de yaşayacağı aksaklıklara karşı her zaman yedek internet paketi bulundurmak ve sınava wifi sıkıntısı 

yaşadığında mobil veriyle bağlantı kurmak.  

 

Sınavdaki aksiliklerde stres yapmayın ve çözüm odaklı olun. Sizlere yardımcı olmak için beyaz masa 

gruplarınızı takip ediyor olacağız. 

 Hepinizin gereken hassasiyeti vererek, en verimli şekilde sınavlarınızı geçirmenizi temenni ediyor, 

BAŞARILAR DİLİYORUZ. 

 

İAÜ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ 

 


