
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Tarafından 

Uzaktan Erişim Sistemi ile 15 Nisan-22 Nisan 2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Ara 

Sınavlarla İlgili Öğrencilerimize Yönelik Bilgilendirme 

 

Sevgili öğrencilerimiz,  

1. Fakültemiz ara sınavları 15 Nisan-22 Nisan 2021 tarihleri arasında “Microsoft Teams” 

üzerinden yapılacaktır. Sınav takvimi Gülhane Hemşirelik Fakültesinin web sayfasında 

yayımlanmıştır.  

2. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak ara 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. 

3. 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. 

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

tamamlanması ve gönderilmesi gerekmektedir. Microsoft Teams online (çevrimiçi) sınav 

sisteminin kullanım rehberine EK 1’den ulaşabilirsiniz. 

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

belirttiği süre içerisinde sınav sorularına ulaşım sağlanabilir. 

6. 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 tavsiye edilir. 

7. 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. 

8. 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.  

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

alınır. 

10. 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. 

11. Ara sınavı öncesinde her dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından sorularla ilgili 

bilgilendirme yapılacaktır.  

12. Sınav sonrasında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından en geç 7 gün içinde sonuçlar 

bildirilecektir. 

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

gerekmektedir. 

14. Mazeret sınavı Fakültemizin Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim - Öğretim ve 

Sınav Yönergesi, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav 

Yönergesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mazeret İşlemleri Haklı ve Geçerli Nedenler 

Yönergesi esas alınarak gerçekleştirilir (EK 2). 

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

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 ara sınavlarında başarılar 

diliyoruz. 

 

 

 



EK 1 

Microsoft Teamste Online Sınav Sisteminin Kullanımı Rehberi 

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Microsoft teamste online sınav sisteminin kullanımına yönelik basamaklar aşağıda yer 

almaktadır. 

1. Microsoft Teams hesabınıza girebilmeniz için üniversitemiz tarafından tüm 

öğrencilerimize “sbu” uzantılı mail adresi oluşturulmuştur. Üniversitemiz mail kullanıcı 

adları:  öğrenci no @ogrenci.sbu.edu.tr  

 

Örnek; Zeynep Sena Üstün öğrencimizin okul numarası ‘’182001020’’ maili adresi 

182001020@ogrenci.sbu.edu.tr dir.  

 

2. Tüm öğrencilerimiz, şifre almak için cep telefonundan (küçük harflerle) “sbusifre” 

yazıp 7889’ a mesaj göndererek, kendilerine gelen şifre ile maillerini kullanmaya 

başlayabilir ve “Microsoft Teams” üzerinden kayıtlı oldukları derslerin sınıflarına giriş 

sağlayabilirler. 

 

 

 

 

 



 

3. Microsoft Teams Sistemine girmek için bir önceki adım sonrası açılan bölümde 

uygulamalar altında yer alan turuncu okla ve halka ile gösterilen Teams yazısına giriş 

yapılır. 

 

 

4. Hesaba giriş yapıldığında sol tarafta bulunan menü başlıklarında Ekipler başlığına 

girmek gerekmektedir. 

 

 
 

 

 

 



 

5. Ekipler: Dersin sorumlu öğretim üyelerinin açmış olduğu dersler bulunmaktadır.  

 
 

 

 

6. Tanımlanmış sınava girmek için dersin içinde görülen sınava giriş yapmalısınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 2 

Gülhane Hemşirelik Fakültesi Mazeret Sınavına Katılma Hakkında Bilgilendirme 

 

Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 

(http://ghf.sbu.edu.tr/MevzuatveFormlar/GhyoLisansEgitimOgretimveSinavYonergesi) ve 

Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 

(http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/868fb7d9/2019_9/gulhane-hemsirelik-fakultesi-

lisans-egitimogretim-ve-sinav-yonergesi-1cb9951c.pdf) göre; geçerli mazereti nedeniyle 

sınava katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına katılma talebinde bulunabilirler.  

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mazeret İşlemleri Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’nin 17. 

Maddesine göre öğrenciler Gülhane Hemşirelik Fakülte Yönetim Kurulunda haklı mazeret 

olarak kabul edilen diğer hallerde de mazeretli sayılırlar 

(www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2019_2/sbumazeretislemlerihaklivegecerline

denleryonergesi-d085ec09.pdf).   

Bu kapsamda uzaktan eğitim döneminde çevrimiçi (online) sınavlarda sağlık sorunu, teknik 

sorun vb nedenlerle sınavlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler mazeret sınavına katılma talebi 

için mazeretinin bitiminden itibaren en geç üç (3) iş günü içinde durumu açıklayan dilekçesini 

ve mazeretini kanıtlayan belgelerini (sağlık raporu, ekran görüntüsü vb.) Dekanlığa 

ghf@sbu.edu.tr mail adresinden ulaştırmak zorundadır.  Mazeretin Fakülte Yönetim Kurulunca 

kabulü halinde ara sınava giremeyen öğrenci için, Dekanlık tarafından belirlenen bir tarihte 

mazeret sınavı yapılır.  

i. Yönerge hükümlerinde belirtilen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir 

mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için bir defaya 

mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır.  

ii. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını, Fakülte Yönetim 

Kurulu tespit ve ilan eder.  

iii. Mazeret sınavına girecek öğrencilerin belirlenmesinde ve kullanılacak sınav 

yönteminden ilgili bölüm ve dersin sorumlu öğretim elemanı sorumludur.  
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