TURİZM FAKÜLTESİ SINAV ESASLARI
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sınavları ASOS platformu veya ödev toplama
şekillerinde, Turizm Fakültesi web sayfasında ilan edilecek sınav programına göre yapılacaktır.
Sınavı uygulama şekli dersin sorumlu öğretim elemanının tercihine bağlı olup sınavdan önce
öğrencilere duyurulacaktır.
Aşağıda belirtilen sınavların yürütülmesiyle ilgili özel kurallar, sınav haftalarında sağlıklı bir
sınav ortamının oluşmasını ve öğrencilerin sınavlara uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.
Çevrimiçi ve yüz yüze yapılan tüm derslerin sınavları ASOS üzerinden yapılacaktır.
Çevrimiçi Sınavlar:
•
•
•
•

Çevrimiçi sınavlar için ASOS platformu kullanılmalıdır.
Gözetmenler sınav süresini aktif olarak izleyebilir.
Öğrencinin notunu görmesine izin verilmeyecektir.
Öğrenciler Sınav Rehberi: http://akuzem.akdeniz.edu.tr/ogrenciler-icin-sinav-rehberi/

Sınav geçerliliği açısından izin verilen limitler:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kopma sayısı: 3
Fokus kaybetme: 3
Maksimum ardışık süre bitişi: 3
Tam ekrandan çıkma: 3
En hızlı okuma süresi: 10 sn
Soruyu görebilme limiti: 5

Sınav sırasında öğrenciyle ilgili kararlar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobil cihazlardan sınava girebilsin: Evet
Öğrenci sınav sırasında sorularda gezebilsin: Evet
Boş sorulara dönebilsin: Evet
Boş sorular için kalan sınav süresini kullanabilir: Evet
Öğrenciye soruyu cevapladıktan sonra geri bildirim verilsin: Hayır
Soru süresi: Evet
Sabit soru süresi: (İsteğe bağlı)
Sınavda kamera kullanımı: Hayır

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
ASOS YAZILIMI ONLINE SINAV KURALLARI
•
•
•

•

•
•
•
•

Herhangi bir karmaşıklık veya yanlış anlaşılmadan kaçınılması adına lütfen tüm
adımları dikkatlice okuyunuz.
Bu metni her sınav başında okumanız gerekmektedir.
Sınava bağlanacağınız lokasyonda internet erişim problemleriniz varsa, bulunduğunuz
ortamdaki internet bağlantı sorunlarınızı çözmeniz veya kesintisiz internet bağlantısı
sunan noktalara gitmeniz gerekmektedir. Sınava girmeden önce internet ve enerji
kaynaklarınızı mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir.
Sınavlarda kopya çekmenin ya da teşebbüsünde bulunmanın tespit edilmesi durumunda
disiplin yönetmeliği uygulanır. Sınav gözetmeni bu hal ve hareketlerde bulunan
öğrenciler hakkında uyarıda bulunmaksızın işlem yapabilirler.
Sınav Hakkında:
Sınava Chrome (son sürüm) tarayıcısıyla girmeniz gerekmektedir.
Tarayıcı değişikliği ve cihaz değişikliği gözetmenden izin alınmaksızın yapılamaz.
Akdeniz uzantılı mail adresinize ulaşabildiğinizden emin olunuz.
Mobil cihazlardan sınava girebilirsiniz.
Sınav Öncesi:

1. İlk E-mail:
Sistem (ssb@akdeniz.edu.tr mail adresinden) kayıtlı e-mail hesabınıza sınav kaydınızı
onaylamanız için bir e-mail gönderir. Bu e-mailde size ait bilgilerin ve sınavın
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ‘Kaydımı Onayla’ bağlantısına tıklayınız. Emaillerin tek kullanımlık olduğunu unutmayınız.
2. İkinci E-mail:
İlk e-mail onaylandıktan sonra sistem otomatik olarak ikinci bir e-mail yollar. Bu e-mail
‘Sınava Bağlan’ bağlantısını ve güvenlik kodunu içerir. Güvenlik kodunu kopyalayıp
yapıştırmanız önerilir. Güvenlik kodu büyük/küçük harfe duyarlıdır. Ekstra boşluk
bırakmadığınızdan emin olunuz.
3. Mail kutunuzun spam (gereksiz) klasörünü kontrol etmeyi unutmayınız.
4. Link sınavdan 60 dakika öncesinde aktif olacaktır.
5. Baş gözetmen sınavdan önce herkesin sınava bağlı olup olmadığını görebilmektedir.

Önemli Not: Ayrıca kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere sisteme ogr uzantılı mail adresi ve
şifre ile giriş yapıp da sınavlarınıza katılabilirsiniz.
Önemli Not: Kuralların sınavdan sınava değişebileceğini dolayısıyla, sınav öncesinde gelen
ekrandaki yönergeyi okumayı unutmayınız.

Sınav Esnasında:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Sınav esnasında mail hesabınız dışındaki tüm programları kapatmanız gerekmektedir.
Sınav saati geldiğinde sınav kurallarını okuyup, bağlanabileceksiniz.
Bahsedilen sınav kurallarının gözlemleneceğini unutmayınız.
Herhangi bir sebepten dolayı sınavdan kopmuşsanız, kuralları ihlal etmemişseniz ve
sınav süreniz bitmemişse ikinci e-mail’den tekrar bağlanabilirsiniz. Sınava kaldığınız
yerden devam edeceksiniz.
Sınav sistemine sınav başlamadan 30 dk. önce hazır olmanız yararınıza olacaktır. Sınav
başlama saati gelmeden önce sınava giriş yapamayacaksınız.
Gözetmen sınavdan önce herkesin sınava bağlı olup olmadığını görebilmektedir.
Sınav başlama saati geldiğinde ‘Sınava Girişi Dene’ butonunu tıklayınız.
Ekrana gelen sınav kurallarını dikkatle okuduktan sonra kabul kutucuğunu işaretleyiniz.
Ekranın en altında yer alan “Bilgilendirme Onay” butonunu tıklayarak sınava
katılabileceksiniz.
Sınav saati başladı, fakat beyaz ekran gözüküyor ise sınav esnasında internet kaynaklı
soruların alınamama durumu olabilir. Bu durumda sayfayı yenilemeniz (f5 tuşu ile)
veya 2. e-postanızdan bağlanmanız veya sisteme yeniden giriş yapmanız yeterli
olacaktır.
Sınav süresi sınav saatinde başlayacaktır.
Sınav başladıktan sonra tam ekran zorunludur. Tam ekrandan çıkıldığında sistem bu
durumu odak kayması olarak değerlendirecektir.
Tam ekrandan çıktığınız takdirde 10 sn içinde gelen uyarı ekranında “Anladım”
butonunu tıklamadığınızda sistem sizi sınavdan atacaktır. Sınav kuralları/limitleri
aşılmadı ise sınava yeniden giriş yapabilirsiniz. (Sınava ilk girişte kullandığınız ikinci
e-mail aracılığıyla)
Açılan soru ekranında sol tarafta cevap anahtarınız ve soru durumu, sağ tarafta ise soru
bulunur. Ekranın sol üst köşesinde bulunan saat sayacı varsa sınav süresini
göstermektedir.
Sınav soruları ekrana tek tek gelecektir. Soruyu cevaplayabilir ya da boş
bırakabilirsiniz.
Soruyu okuduktan sonra cevaplamak istediğiniz şıkkın üzerine tıklayınız.
Cevapladığınız soruyu cevap anahtarında “ ‘’ boş bıraktığınız soruları ise “ ” şeklinde
göreceksiniz.
Sorular veya seçenekler uzunsa scroll (kaydırma çubuğu) kullanınız.
Her bir soruyu yanıtladıktan ya da boş bıraktıktan sonra “Kaydet” tuşuna bastığınızda
bir sonraki soru ekrana gelecektir. “Kaydet” tuşuna basılmazsa ilgili soru boş bırakılmış
sayılır.
Sınavda sorunun kaydetme süresi uzun sürüyorsa internetinizden kaynaklı bir durum
olabilir, lütfen bekleyiniz. Bekleme gereğinden fazla uzun sürdüyse, sınava 2. epostanızdan veya sisteme yeniden giriş yaparak bağlanabilirsiniz.
Boş bıraktığınız soruları görebileceksiniz. Soruyu görebilme limiti eğer aşılmadıysa boş
bıraktığınız sorulara geri dönerek cevaplayabilirsiniz.
Boş bıraktığınız sorulara tekrar döndüğünüzde soruyu cevaplama süreniz kalan sınav
sürenizden kullanılacaktır.
Tam ekrandan çıkma limiti 3’tür.

•

Fokus kaybetme (sınav ekranından başka ekrana geçme) limiti 3’tür.
Sınav Sonrası:

•

Tüm soruları cevaplamışsanız ‘Bitir’ bağlantısına tıklayınız. BAŞARILAR!

