
İYS- BAHAR SINAVI UYGULAMASI HAKKINDA HATIRLATMALAR 

 
 Sizin oturumunuz dışındaki oturumların saat aralıklarında lütfen sisteme girmeyiniz! Sınav 

saatinizden 5 dk önce sisteme giriniz. Sınav linkini kontrol ediniz. 

 

 Sınava hali hazırda ders yaptığınız ve sınavlara girdiğiniz ESD platformu üzerinden girmeniz 

gereklidir. Sınav 15-21 Haziran haftasına yüklenecektir.  

 

 Sınava size ilan edilen gün ve saatte girmeniz gereklidir.   

 
 Sınav süresi soruların ortalama cevaplanma ve sorular arası geçiş süreleri dikkate alınarak 

50 dk olarak güncellenmiştir . Bu nedenle zaman planlamanızı doğru yapmanız halinde 

herhangi bir sorun yaşamadan sınavınızı tamamlayabilirsiniz.   

 

 Sınava sadece 1 kez giriş yapılabilir ve sınavda belirlenen zaman süresi kadar kalabilirsiniz. 

Yani sınav süreniz olan 50 dakika dolduğunda sınav -quizlerde olduğu gibi- otomatik olarak 

kapanacaktır.  

 

 Sınavını geç başlatan öğrenci, kalan sınav süresi kadar zaman kullanabilecektir.  Ek süre 

verilmeyecektir. Yani diyelim ki sınavınız saat 10:00 da başladı ve 50 dk sürecek ama siz 

sınava/sisteme 10:15te girdiniz. Sınavınızın ilk 15 dakikası bitmiş olacak ve sınav için 35 

dakikanız kalmış olacaktır.  

 

 Sınavda sorular sırasıyla tek tek gelecek ancak sorular arasında dolaşım serbest olacaktır. 

Üniversite genelinde yapılan uygulama değiştiği için, mağduriyet yaratmaması adına 

değişiklik yapılmıştır.  Sorulara ekranınıza geldikleri sırayla cevap verdikten sonra sağ alt 

köşedeki sonraki soru seçeneğini tıklayarak ilerlemeniz gereklidir.  

 

 Sonraki soruya geçmek için 'Sonraki soru' düğmesine sadece bir kez basınız ve sayfanın 

yenilenmesini bekleyiniz. Birden fazla basmanız halinde soru atlamanız söz konusu 

olacaktır.  

 

 Sınavlara mümkün olduğunca dizüstü ve/veya masaüstü bilgisayarlardan katılmanızı 

öneririz.   

 

 Sınav bitiminde "Uygulamayı bitir" ve ardından "Tümünü gönder ve bitir" düğmeleri 

seçilmelidir. Sürenizi ayarlamayıp bu düğmelere basmadan sınav kapanırsa notunuz 

hesaplanmayacaktır. 

 

 Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, fotoğraf olarak 

başkalarıyla paylaşılması yasaktır. Herhangi bir sorunun resmini çekip paylaşanlar tespit 

edilirse kendilerinin ve soruyu paylaştıkları kişilerin de varsa sınavları iptal edilecektir. 



Sınava giriş yeriniz, saatiniz, sınavda kalış süreniz vb sistem tarafından kayıt altına 

alınmaktadır.  

 

 Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye kalkışmak, kopya vermek, yardımlaşmak, 

başkasının yerine sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu davranışları sergilediği belirlenen 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve haklarında disiplin işlemi/yasal işlem başlatılır.  

Daha da önemlisi bunlar etik davranışlar değildir. Kopya, hile ve benzeri yöntemler 

ahlaki değerlerimize uymamaktadır. Bizler öğrencilerimizin bu değerlere önem 

verdiğine inanıyor ve kendilerine güven duyuyoruz. 

 

 Herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet kesintisi, bilgisayar arızası, ekran donması 

ve bilgisayarın yanıt vermemesi gibi) sınavınızın yarım kalması veya sınava katılamamanız 

durumunda hazirlik@kocaeli.edu.tr VEYA kouydyo@gmail.com adreslerine eposta 

atabilirsiniz. UZEM sistemsel inceleme yapacak, inceleme sonucuna göre gerek olursa bir 

çözüm sunulacaktır. 

 

 BAŞARILAR DİLERİZ.  

 

 

KOU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
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