
 
İİBF SINAV ESASLARI 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavları 
15-26 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze veya ASOS 
Sınav Sistemi üzerinden yapılacaktır. 
Öğrencilerin, fakültemiz bölümlerinin web sayfasında ilan 
edilen tarihlerde ve saatlerde sınavlara katılmaları kendi 
sorumluluklarındadır. 

 
YÜZ YÜZE SINAV SİSTEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

• Bina içerisinde ve sınav boyunca maske takmak 
zorunludur. 

• Bina girişlerinde ve içerisinde sınav öncesi ve sonrası 
sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir.  

• Öğrencilerin sınav başlangıç saatinden 10 dk önce ilgili 
belgeleri ile birlikte sınav salonunda bulunmaları 
gerekmektedir. 

• Yüz yüze yapılacak olan sınavlarda öğrencilerin 
aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel 
olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat 
önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak olup 
öğrencilerin yanlarında ilgili belgeleri (Aşı kartı, PCR test 
sonucu vb.) bulundurması gerekmektedir.  
 

ASOS PLATFORMU KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER 

• Kuralların sınavdan sınava değişebileceğini dolayısıyla, 
sınav öncesinde gelen ekrandaki yönergeyi her sınav 
öncesinde okumayı unutmayınız. 

• 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. Ayrıca dizüstü 
bilgisayarlarınızın ve mobil cihazlarınızın şarjlı olduğundan 
emin olunuz. Sınava bilgisayardan ve mobil cihazlardan 
girilebilir. 

• 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 Öncesi: 

• Sınava Chrome (son sürüm) tarayıcısıyla girmeniz 
gerekmektedir. 

• Akdeniz uzantılı mail adresinize ulaşabildiğinizden emin 
olunuz. 

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. E-maillerin tek kullanımlık 
olduğunu unutmayınız. 

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 
bırakmadığınıza emin olunuz. 

 
 
 
 



 

Önemli Notlar: 

• Mail kutunuzun spam (gereksiz) klasörünü kontrol 
etmeyi unutmayınız. 

• Link sınavdan 60 dakika öncesinde aktif olacaktır. 
• Ayrıca kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere sisteme 

ogr uzantılı mail adresiniz ve şifreniz ile  de giriş yapıp 
sınavlarınıza katılabilirsiniz. 

• 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 başlamadan önce e-mail hesabınız dışındaki tüm 
programları kapatmanız gerekmektedir.  

• 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 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) 

• Sınavdan atıldığınızda eğer bağlanma hakkınız var ise 
tekrar bağlanmak için aynı cihaz ve tarayıcıyı kullanınız. 
Tekrar bağlantıda farklı cihaz ve/veya tarayıcı kullanımı 
kural ihlali olarak kabul edilmektedir.  

• Açılan soru ekranında sol tarafta cevap anahtarınız ve 
soru durumu, sağ tarafta ise soru bulunur. Ekranın sol 
üst köşesinde 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 « O « şeklinde göreceksiniz.  

• Her bir soruyu yanıtladıktan ya da boş bıraktıktan sonra 
“Kaydet” tuşuna bastıktan sonra bir sonraki soru ekrana 
gelecektir. Öğrenci, boş sorulara dönebilir. Boşlar için 
kalan sınav süresini kullanabilir. 

İİBF Sınav Limitleri: 
Sınav geçerliliği açısından izin verilen limitler:  

• Kopma sayısı (bağlantı kopması): 5 
• Fokus kaybetme (sekme değiştirme): 5 
• Maksimum ardışık süre bitişi: 0 
• Tam ekrandan çıkma: 5 
• En hızlı okuma süresi: 10 saniye 
• Soruyu görebilme limiti : 3 



 

• BU LİMİTLERİN AŞILMASI HALİNDE SINAVA TEKRAR 
GİRİŞ YAPAMAYACAKSINIZ. 

• Herhangi bir sebepten dolayı sınavdan kopmuşsanız, 
kuralları ihlal etmemişseniz ve sınav süreniz 
bitmemişse ikinci e-mail’den tekrar bağlanarak sınava 
kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. 

• Tüm soruları cevaplamışsanız ‘Bitir’ bağlantısına 
tıklayınız. 

 
ASOS sınav sisteminin nasıl kullanıldığına ilişkin rehber 

video için tıklayınız: 
http://ydy.akdeniz.edu.tr/ogrenciler-icin-asos-sinav-

yazilimi-kullanimrehberi/
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