
Gülhane Tıp Fakültesi
Çevrimiçi (Online) Sınav Kılavuzu



Çevrimiçi Sınav Etik Beyanı
Gülhane Tıp Fakültesi öğrencisi olarak çevrimiçi sınav bağlantısına tıklayarak giriş yapıldığında aşağıdaki ilke ve
sorumlulukları kabul ettiğimi bildiririm.

• Sınav süresince veya sınav sonrası hiçbir iletişim aracıyla (SMS, WhatsApp, Telegram, vb.) soruları veya
yanıtları paylaşmayacağımı,

• Sınav süresince sadece ilgili sekmenin açık kalacağını, eş zamanlı olarak başka bağlantılara, web sitelerine
veya aramamotorlarına girerek soruları/yanıtları aramayacağımı,

• Her ne sebeple olursa olsun soruların/yanıtların ekran görüntüsünü, fotoğrafını almayacağımı, soruları sözlü,
yazılı veya görsel hiçbir yere aktarmayacağımı,

• Soruları belirtilen zaman diliminde ve sadece kendi çabam ile cevaplayacağımı, ekran/telefon başında yalnız
olacağımı ve kendi yerime sınavı başka birinin girmesine izin vermeyeceğimi,

• Sınav bağlantısını kimse ile paylaşmayacağımı, üst veya alt sınıfların sınav bağlantıları bana ulaştırılmış olsa
dahi söz konusu sayfalara erişmeyeceğimi,

Kabul ve beyan ederim.



Çevrimiçi Sınav Uyarıları

1. Sınav saatinden en az 15 dakika önce ilgili Microsoft Teams ekibinde kullanıcı
adınız ve şifreniz ile çevrimiçi olunuz.

2. Sınav bağlantısı sadece ilgili Microsoft Teams ekibinde görüntülenecektir.

3. Sınav süresince internet bağlantınızı açık tutunuz. Herhangi bir sebeple
bağlantınız koparsa sınav süresi içinde ilgili bağlantıya yeniden erişebilirsiniz.
Resimli soruların sağlıklı şekilde yüklenebilmesi için bağlantı hızınızı sınav
öncesinde kontrol ediniz.



Çevrimiçi Sınav Uyarıları

4. Sınav bitiminde “Gönder” düğmesine basarak yanıtlarınızı sisteme kaydetmeniz
gerekmektedir. “Gönder” düğmesi sadece sınav süresi içinde etkin olacaktır.
Sınav süresi bitiminden sonra sayfanız açık olsa bile “Gönder” düğmesi
çalışmayacaktır.

5. Sınav bağlantısı sadece belirtilen zaman aralığında (Türkiye saat diliminde) aktif
olacaktır. Kişiye özel zamanlama yapılmamaktadır.

6. Yabancı uyruklu öğrencilerimize (MAP dahil) ek süre verilmeyecektir.



Çevrimiçi Sınav Uyarıları

7. Belirlenen sınav saatinde sınav sorularına erişim sağlayamayan veya teknik
nedenlerle sınavını sonuçlandıramayanlar mazeret sınavı başvurusunda
bulunabileceklerdir. Mazeret sınavı talepleri Gülhane Tıp Fakültesi Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 5(e) maddesi hükümleri doğrultusunda
değerlendirilecek olup, mazereti uygun bulunanların Mazeret Sınavlarında asıl
sınavdan farklı (metin tipi açık uçlu soru, uzaktan görüntülü sözlü vb.) sınav
formatlarının uygulanması mümkün olabilecektir.



Çevrimiçi Sınav Uyarıları

8. Sınav bağlantısının veya soruların/yanıtların başka kişilerle herhangi bir ortamda
(web, telefon vb.) paylaşılması yasaktır. Söz konusu durumun tespit edilmesi
halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler istisnasız şekilde
uygulanacaktır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tüm sınav iptal edilerek
kopya işlemi yapılacaktır.

9. Sınava yönelik güvenlik endişelerine müdahale amacıyla; sınav gözetmenleri
gerekli durumlarda katılımcılardan kamera veya mikrofon kullanımını talep
edebilecektir.



Microsoft Teams

✓Çevrimiçi sınav bağlantısı her sınıf için
oluşturulan Microsoft Teams ekibinin
akışında, sınav saatinden 15 dakika önce
ulaşılabilir olacaktır. Ancak söz konusu
bağlantı sadece ilan edilen zaman aralığında
aktif kalacaktır.

✓ Sınav saatinden önce kullanıcı adı ve şifreniz
ile giriş yaparak ilgili ekibin akışını kontrol
etmeniz gerekmektedir.



Ekipler



Sınav Bağlantısı

✓ Sınav bağlantısı sadece ilgili Microsoft Teams ekibinde görüntülenecektir. Söz
konusu bağlantıların başka kişi veya ortamlarla paylaşılması yasaktır.



Yanıtların Gönderilmesi

✓Çoktan seçmeli soruları işaretleyerek
sınavı tamamlayınız.

✓ İşaretlemenizin bitiminde “Gönder”
düğmesine basarak yanıtlarınızı
sisteme kaydetmeniz gerekmektedir.

✓ “Gönder” düğmesi sadece sınav süresi
içinde etkin olacaktır.

✓ Sınav süresi bitiminden sonra sayfanız
açık olsa bile “Gönder” düğmesi
çalışmayacaktır.


