FİNAL ve BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Sınav esnasında kesinlikle sınava giriş yaptığınız cihazın saatini değiştirmeye çalışmayınız.
Sınav sorularını ardışık bir şekilde görüntüleyerek sınavdan çıkış yapmayınız.
Sınav sorularının ekran görüntüsünü almayınız.
Sınavda web tarayıcınızın yenile butonunu (F5) kullanmayınız.
Sınav için aynı anda birden fazla oturum açmayınız.
Sınav anında tarayıcınızın geri tuşuna basmayınız.
Sınava internet bağlantısı güçlü olan bir yerden ve mümkünse bilgisayar üzerinden giriş
yapınız.

SINAV SIRASINDA AŞAĞIDA AÇIKLANAN DURUMLARIN
OLUŞMASIYLA ÖĞRENCİ 1(BİR) GİRİŞ HAKKINI KAYBEDER

BİRİNİN

Elektrik – İnternet Kesintisi,
Web tarayıcı sekmesinin kapatılması,
Sınava girilen cihazın saatinin değiştirilmesi,
Sınava başka bir cihazdan da giriş yapılmaya çalışılması,
Sınavı bitir demeden sınavdan çıkış yapılması.

SINAVIN BİTİRİLMESİ
Dersin öğretim elemanın belirlediği süre sonunda sınav sistem tarafından bitirilecektir.
Tanımlanan süre bittiğinde sınava giriş yapılamayacaktır.
Sınavı bitir butonuna basıldığı takdirde (yanlışlıkla bile olsa) sınav sonlandırılacak ve öğrenciye
(tüm giriş hakkını kullanmamış olsa dahi) sınava giriş hakkı verilmeyecektir.
Sınavın kayıt işleminde sorun oluşmaması için sınavın kullanıcı tarafından bitirilmesi
gerekmektedir.

Bitirilmeyen sınavların değerlendirilmesinde yaşanacak sorunlar için YUZEM sorumluluk
kabul etmemektedir. Bu nedenle sınav süresi iyi değerlendirilmeli ve sürenin bitimine yakın
sınav bitirilerek kayıt işlemi yapılmalıdır.

SINAV İLE İLGİLİ YAPILMAMASI GEREKENLER VE SINAV İHLALİ
Öğrencilerin sınav sorularının resmini çekmesi, soruları veya cevaplarını dağıtması,
paylaşması, çoğaltması, yayınlaması yasaktır.
Web tarayıcının özelliklerini sınav güvenirliğini tehlikeye düşürecek şekilde değiştirmesi
yasaktır.
Sınav verilerini değiştirmek için teşebbüste bulunması yasaktır.
Sınav esnasında başka bir tarayıcının açılması yasaktır.
Sınava girilen cihazın saatini değiştirmeye çalışmak yasaktır.
Başkasının yerine sınava girmek ya da başkasını sizin yerinize sınava sokmak yasaktır.
Klasik tarzdaki sorularda kopyala- yapıştır yapılması yasaktır.
Durumlarından en az birinin tespit edilmesi sınav ihlali sayılır.
Bu yasaklardan en az birini yaptığı belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVLA İLGİLİ ÖZEL BİLGİLER
Final sınavının mazereti bütünleme sınavı olduğundan final sınavının ayrıca bir mazereti
yapılmayacaktır.
Sınav esnasında yaşadığınız elektrik ve internet kesintisini servis sağlayıcınızdan (Turkcell,
Türk Telekom, Vedaş v.s) raporla belgeleyemezseniz mazeret sınav hakkı verilmeyecektir.
Hastalık, ölüm ve görevlendirme gibi durumlar için mazeret bildirirken dilekçenin ekine rapor
koyulması gerekmektedir. Aksi takdirde mazeret geçerli sayılmayacaktır.
Sınavların tarihleri birimlerin web sayfalarından yayınlanacaktır. Bu sayfalardan tarihleri
öğrenerek sisteme girip kontrol etmeniz sınavlarınızı kaçırmamanız için önem arz etmektedir.
Sınav sonrasında şifre hatası problemi mazeret olarak kabul edilmediğinden sınav esnasına şifre
problemi yaşamamak için şifre kontrolünün sınavlardan önce yapılması gerekmektedir.

E-devlet girişi mümkün olan öğrencilerin şifreleri güvenlik nedeni ile sıfırlanmayacaktır.
Bunun için ısrarcı olmayınız ve sürekli YUZEM’e e-posta atmayınız.
Ödev teslim tarihinde yaşanabilecek internet- sistem aksaklıkları nedeniyle ödevlerin belirlenen
son teslim tarihinden önce teslim edilmesi önerilmektedir.
Sınavlardan hemen sonra sistemin sınavı askıya alması nedeniyle sınav notunuz 0
görünebilecektir. Hata bildirmeden önce lütfen 1 gün bekleyiniz. Sonrasında dersin öğretim
elemanı ile iletişime geçiniz.

