
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Tarafından 

Uzaktan Erişim Sistemi ile 18-27 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Final Sınavları 

ve 8-12 Şubat 2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Bütünleme Sınavları İle İlgili 

Öğrencilerimize Yönelik Bilgilendirme  

Sevgili öğrencilerimiz,  

1. Üniversitemiz Senatosunun 17/11/2020 tarihli, 34-01 sayılı kararı ile COVID-19 

Pandemisinin ülkemizdeki seyrine göre Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim öğretim dönemi 

Eğitim Uygulama Planında akademik birimlerin daha önceden yüz yüze yapılmasını 

kararlaştırdığı teorik ve uygulama eğitimi sınavlarının vaka sayılarındaki artış nedeniyle 

uzaktan online (çevrimiçi) olarak yapılabilmesine Senatomuz tarafından oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

2. Fakültemizin final sınavları 18-27 Ocak 2021 tarihleri arasında, bütünleme sınavları 8-12 

Şubat 2021 tarihleri arasında “Microsoft Teams” üzerinden yapılacaktır. Sınav takvimi 

Gülhane Hemşirelik Fakültesinin web sayfasında yayımlanmıştır. 

(http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/868fb7d9/2020_11/20202021-sinav-takvimi-

5607d6dd.pdf)  

3. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak final sınavları başlamadan birkaç gün önce her öğrenci 

sınava gireceği derse kayıt olduğunu, kurumsal (sbu.edu.tr) e-mail adresinin, şifresinin ve 

ÖBS şifresinin aktif olduğunu kontrol etmelidir. Microsoft Teams uygulamasından ilgili 

dersin sınavına, duyurulan tarih ve saatte ulaşılması öğrencilerimizin sorumluluğudur.  

4. Sınava katılım için öğrencinin kendisi tarafından sağlanacak olan kesintisiz bir internet 

bağlantısı gereklidir.  

5. Sınavlarla ilgili bilgiler (başlangıç saati ve bitiş saati vb) Microsoft Teams üzerindeki ilgili 

dersin içinde paylaşılacaktır. Sınavlar üniversitemizin ana sayfasında yer alan Microsoft 

Teams uygulamasının indirilmiş olduğu cep telefonu, tablet veya bilgisayardan yapılabilir.  

6. Sınav sorularına erişimden sonra dersin sınavı için belirlenmiş sınav süresi içerisinde 

tamamlanması ve gönderilmesi gerekmektedir.  

7. Sınav programında belirlenmiş sınav saatinden itibaren her dersin sorumlu öğretim üyesinin 

belirttiği süre içerisinde sınav sorularına ulaşım sağlanabilir.  

8. Sınav başlangıç saatinden önce sınav erişime açık değildir. Sınav saati geldiğinde soru 

formu aktif hale gelir ve sınav otomatik olarak başlar, sınava ulaşım süresi bittiğinde sistem 



kapanır. Sınav sorularına erişimden sonra, belirlenmiş sınav süresi içerisinde tamamlanması 

ve gönderilmesi gerekmektedir. Bitiş saatinden sonra sınav soruları görülemez ve 

cevaplanamaz. Sınav soruları cevaplandıktan sonra en altta görülen “Gönder” seçeneği 

tıklanmazsa cevaplar kaydedilmez. Bu nedenle “Yanıtınız Gönderildi” mesajını gördükten 

sonra sistemden çıkılması gerekir. Bir aksaklık yaşamamak için soruların cevaplarını 

bitirdikten sonra son dakikalara bırakmadan gönder butonuna basmanız gerekmektedir. 

9. Belirtilmiş olan tarih ve saatlerde, Microsoft Teams uygulamasından ilgili dersin sınavına 

ulaşmak öğrencilerimizin sorumluluğudur. Sınav sırasında oluşabilecek aksaklıkların 

önlenmesi için gireceğiniz sınavın başlangıç saatinden en az 15 (on beş) dakika önce genel 

ağ (internet) bağlantısının ve Microsoft Teams grubuna (ekibe) erişimin kontrol edilmesi 

önemlidir.  

10. Sınav soru formu doldurulmaya başladıktan sonra uygulamadan çıkılamaz, sınavdan 

çıkılması durumunda tekrar sınav soru formuna erişim imkanı olmaz. Bu sürede internet 

kesilirse ve tekrar gelirse formda kalınan yerde devam edilebilir.  

11. Sınav formunun birkaç kez gönderilmesi durumunda ilk gönderilen sınav formu dikkate 

alınır.  

12. Sınavlarda soru tiplerinin seçimi dersin sorumlu öğretim elemanının sorumluluğundadır. 

Çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa cevaplı, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu soru gibi 

soru tipleri kullanılabilir. Sınavda birden fazla soru türü (çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa 

cevaplı, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu soru gibi) yer alabilir.  

13. Final sınavı öncesinde her dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından sorularla ilgili 

bilgilendirme yapılacaktır.  

14. Sınav sonrasında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından en geç 7 gün içinde sınav 

sonuçları bildirilecektir.  

15. Sınav sırasında sorun olması durumunda, dersin sorumlu öğretim elemanına iletilmesi 

gerekmektedir.  

16. Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi bilgi güvenliği kontrolü sağlanır. 

17. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları 

cevaplaması, öğrencinin sınavda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir 

ortamda paylaşması, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma 

iletmesi durumunda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce işlem 

yapılır.  



Öğrencilerimize uzaktan erişim sistemi ile gerçekleştireceğimiz finav sınavlarında başarılar 

diliyoruz.  

 


