
 
 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

ONLINE SINAVLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE KURALLAR 

 

 

6-9 MART 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarının bir kısmı Zoom bir kısmı da LMS 

üzerinden yapılacaktır." Öğrenciler sınav süresince kameralarını açık tutmak durumundadır. 

 
1- LMS (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından) üzerinden yapılacak olup, sınavlar 

ve sınavı yapacak öğretim elemanlarının isimleri aşağıya çıkartılmıştır.  

 

DERSİN ADI EĞİTMEN ADI 

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI III Prof. Dr. Kadir KINAR 

İSLAM TARİHİ II Doç. Dr. Funda DEMİRTAŞ 

FELSEFE TARİHİ I Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILDIZ 

TASAVVUF I Dr. Öğr. Üyesi Kübra ZÜMRÜT ORHAN 

SİSTEMAK KELAM I Prof. Dr. Harun IŞIK 

SİSTEMAK KELAM I Dr. Öğr. Üyesi Sibel KAYA 

İSLAM İNANÇ ESASLARI Prof. Dr. Harun IŞIK 

İSLAM İNANÇ ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Sibel KAYA 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ 
REHBERLİK VE ÖZEL ÖĞRETİM Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ 
REHBERLİK VE ÖZEL ÖĞRETİM Öğr. Gör. Mustafa ATAK 

EĞİTİME GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ 

EĞİTİME GİRİŞ Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK 

 

 Yukarıda belirtilenler dışındaki tüm bütünleme sınavları ZOOM üzerinden yapılacaktır. 

 

1- LMS üzerinden sınava girecek Öğrencilerimiz, https://sinav.erciyes.edu.tr adresinden giriş 

yapacaklardır. Öğrenciler kendi OBİSİS’de derslerin karşısında bulunan kamera linkini 

tıklayarak sınav odalarında hazır bulunması gerekmektedir. 

2- ZOOM üzerinden sınava girecek Öğrencilerimiz, kendi OBİSİS’de derslerin karşısında 

bulunan kamera linkini tıklayarak sınav odalarında hazır bulunması gerekmektedir. Sınavı 

yapan öğretim elemanı kendi imkanı ile sınavla ilgili bilgileri kamera linkinden paylaşacaktır 

(Google Form). 

3- Öğrencilerimiz Sisteme giriş için Kullanıcı Adı olarak 10 (on) haneli öğrenci numaralarını, 

Şifre olarak TC Kimlik Numaralarının ilk 6 (altı) hanesini kullanacaklardır. Dikkat: 

Öğrencilerimizin, kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınav tarihinden 24 saat öncesine kadar 

sisteme girişleri kısıtlanmıştır. Öğrenciler, ancak kendi girecekleri ilk çevrimiçi sınava 24 

saat kala sisteme giriş yapabileceklerdir. (LMS için) 

4- Her bir sınav için sınav süresi Fakülte web sayfalarında yayınlanan Sınav Programında yer 

almaktadır. Öğrencilerin Sınav Başlama saatinden 15 (on beş) dakika Önce sisteme giriş 

yapmaları gerekmektedir. Sınav Başlama saatinden itibaren en geç 5 (beş) dakika içinde 

sınav sistemine girmiş olmanız gerekmektedir, aksi takdirde daha fazla geciktiğiniz süre 

sınav sürenizden düşecektir. (LMS ve ZOOM için) 

5- Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize 

sunulacak ve kendileri bu kuralları okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını 

başlatabileceklerdir. (LMS için) 

https://sinav.erciyes.edu.tr/


6- LMS üzerinden yapılan sınavlarda her bir soruya cevap verilmek zorundadır. Soruyu boş 

bırakmak isteyen öğrenciler Boş Bırak seçeneğini işaretleyeceklerdir. ZOOM üzerinden 

yapılan sınavlarda sorular boş bırakılabilinmektedir. Yanlış doğruyu götürmüyorsa böyle bir 

seçeneği boş bırakmak mantıklı değildir. Testlerde yanlışların doğruyu götürüp götürmediğini 

ders sorumlusundan öğreniniz. 

7- Sınav boyunca, bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. (LMS için) 

8- Öğrenciler, her bir dersin sınavına bir defa katılım hakkına sahiptir. Süresi içerisinde 

internet bağlantısı veya elektrik kesilmesi gibi problemlerden dolayı kopmalarda sisteme 

tekrar giriş hakkı mevcuttur. Bu durumda, sınav yeniden kaldığınız yerden başlayacak ancak 

ilave süre verilmeyecektir. (LMS ve ZOOM için) 

9- Sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı bitirecektir. (LMS için) Google Form 

üzerinden yapılan sınavlarda sınav süresi bitiminde öğrencilerin gönder butonuna basmış 

olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. (ZOOM için) Dikkat: 

Öğrencilerimiz sınav süresi bitmeden önce “Sınav Bitir” veya “Gönder” butonunu seçerek de 

sınavlarını bitirebilirler. Sınavını süre bitmeden kendileri bitiren öğrenciler tekrar sınava 

giremezler. 

10- Sınavlarda hatalı olduğu düşünülen soru var ise, öğrencilerimiz bu soruya cevap verecekler 

ve sınav bitiminde dersi veren öğretim üyesi/elamanı ile iletişime geçeceklerdir. 

ERUZEM’in, sorulan soruların hatalı olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi yoktur. 

(LMS için) 

11- Sınav gözetmenleri öğrencileri sınav salonlarına (odalara) dağıtacaktır. (ZOOM için) 

12- Öğrenciler sınav boyunca kamerayı açık tutmak durumundadır. Herhangi bir sebeple 

kamerasını kapatan öğrencinin sınavı geçersiz sayılabilir. (LMS ve ZOOM için) 

13- Sınav süresince sınav kurallarına riayet edilmesi ders sorumlusu ve sınav gözetmenlerinin 

uyarısına uymaları, herhangi bir kopya teşebbüsünde bulunmaması gerekir. Aksi halde 

disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince disiplin cezası uygulanır. (LMS ve ZOOM 

için) 


