YÖK Başkanlığı’nın 22.05.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.31978 sayılı Pandemi
Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri konulu yazısına istinaden dijital ortamda yapılacak
ölçme ve değerlendirme süreçlerinde küresel salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, Mergen
Btk sistemi üzerinden (e-sınav) yapılacak olan sınavlar hakkında öğrencilerimize 15.05.2020 ve
29.05.2020 tarihlerinde fakültemiz web sitesinde ilan edilen bilgilendirmelere ilave olarak ek
bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.

1. Sınav sistemine giriş yapılıp sınava başladığınız andan itibaren sınav için tanımlanan süre
(Örnek; 20 soruluk bir sınavda tanımlanan sınav süresi 25 dakikadır) boyunca elde olmayan
nedenlerle veya istemli ya da istemsiz herhangi bir şekilde sınav sisteminden çıkış
gerçekleşirse, sınav süresi işlemeye devam edecektir. Sisteme geri dönüldüğünde kaldığınız
sorudan sınav devam edecek olup, tanımlanan sınav süresinin sonuna kadar zamanınız
olacaktır. Kesintiden dolayı ilave süre verilmeyecektir. Sınav süresince sisteme giriş hakkınızda
herhangi bir sınırlama olmayacaktır.
2. 15.05.2020 tarihli fakültemiz web sitesinde ilan edilmiş olan sınav takvimindeki belirtilen
günlerdeki sınavlara sadece belirtilen saatte değil o gün sınav saatleri olan 09:00-18:00
arasında istediğiniz bir saate sınava başlayabilirsiniz. Saat 09:00 da açılan sınav sistemi saat
18:00 de kapanacaktır.
3. Aynı gün içinde birden fazla sınavınız olması durumunda sınav saati olan 09:00-18:00 saatleri
arasında herhangi bir saatte istediğiniz sıralamayla girebilirsiniz.
4. Öğrenciler sınava giriş saatlerinde sınav süresini ve sistemin kapanacağı zamanı dikkate
almalıdır. Saat 18:00 sınav sistemi kapanacağı için; örneğin 60 dakikalık bir sınava süre
ayarlamasına dikkat ederek saat 17:00’de girmiş olmanız lehinize olacaktır.
5. Her öğrenci için sorular ve soruya ait cevap şıkları karışık gelecektir.
6. Sınav süresi, her soru için 1 dakika olarak hesaplanacaktır. Ayrıca her sınava giriş ve hazırlık
işlemleri için ilave 5 dakika verilecektir.
7. Uzaktan eğitim sınav sistemine giriş yaptıktan sonra “Derslerim” listesinden sınavlarına
gireceğiniz dersleri göreceksiniz.
8. Sınav, başlangıç saatinden itibaren belirlenmiş sınav süresinin sonuna kadar devam
edeceğinden sınav ara verilmeksizin tamamlanmalıdır. Elde olmayan nedenlerle veya istemli
ya da istemsiz herhangi bir şekilde sınav sisteminden çıkış gerçekleşirse sınav süresi işlemeye
devam edecektir. Sisteme geri dönüldüğünde kaldığınız sorudan sınav devam edecek olup,
mevcut sınav süresinin bitiş zamanına kadar süreniz olacaktır. Kesintiden dolayı ilave süre
verilmeyecektir.
9. Sınav sırasında sorular karşınıza tek tek gelecek olup, bir sonraki soruya geçildikten sonra
okunulan (cevapladığınız veya cevaplamadığınız) sorulara geri dönüş yapılamayacaktır.

10. Her bir sınavın sorularının ayrılan zaman içerisinde cevaplanması gerekmekte olup
cevaplandırılmayan soruların ve yanlış cevaplanan soruların puanlamaya herhangi bir etkisi
olmayacaktır.
11. Dijital ortamlara erişim imkânı olmayan öğrencilerimiz bulundukları yerdeki üniversite
birimleri öncelikli olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve
internet erişim olanaklarını değerlendirebilirler.
12. Öğrenciler için 4-7 Haziran 2020 tarihleri arasında Covid 19 ile ilgili 10 soruluk deneme
sınavı yapılacak olup, öğrencilerin bu sınava girmeleri ve kendi sistemlerini denemeleri ileriki
sınav uygulamalarına ilişkin deneyim açısından öğrencinin menfaatinedir.

