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1. Açık ve Uzaktan Öğretim Çevrimiçi (Online) Sınavlara İlişkin Kural ve
İlkeler
1. Öğrencilerimiz,

1

Haziran

2020-

14

Haziran

2020

tarihleri

arasında

https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve parolaları ile çevrimiçi (online)
sınavlarına girebileceklerdir.
2. Sınav başlatılmadan önce sınava ait kurallar, sınav uygulama ekranında öğrencilerimize
sunulacak ve kendileri bu kuralları dikkatli bir şekilde okuyup, onayladıktan sonra sınavlarını
başlatabileceklerdir.
3. Sınav kuralları okunup onaylandıktan sonra, öğrencilerimizin karşısına 2019-2020 Bahar
Dönemi’nde sınava girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan
sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavı başlatabileceklerdir.
4. Her bir dersten çoktan seçmeli 20 soru için 30 dakika süre verilecektir. 30 dakikanın sonunda,
o derse ait sınav tamamlanmış olacaktır. Öğrencilerimiz derse ait sınavı 30 dakikadan önce
“Sınavı Bitir” butonunu seçerek de tamamlayabilirler.
5. Görme engelli öğrencilerimiz, her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.
6. Sınav sırasında o ders için kalan sınav süresi ekranda gösterilecektir.
7. Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir.
8. Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da boş geç seçeneği işaretlenerek diğer
soruya geçilir ise bir önceki soruya geri dönülemeyecektir.
9. Sınavını bizzat tamamlamadan önce öğrencimizin kullandığı sistemde herhangi bir nedenden
ötürü (internet kesintisi, elektrik kesintisi vb.) kopma meydana gelir ise öğrenci sisteme tekrar
döndüğünde sınavına kaldığı sorudan devam edecek ve sistemden kopulduğu andaki
bulunulan süre dikkate alınarak kalan zaman kadar süre kullanabilecektir.
10. Bazı derslere ait sınavlarda, soruların çözümü için tablo veya tablolar kullanılması
gerekmektedir. Tablo kullanılan derslerin sınavları sırasında bu tablolara erişilebilecektir.
11. 1 Haziran 2020 - 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sınava girmeyen öğrencilerimiz için daha
sonra hiçbir şekilde ek sınav açılamayacaktır.
12. Online sınav sistemindeki sorular öğrencilerimize özel hazırlanmıştır. Soruların herhangi bir
ortamda paylaşılması, dağıtılması kesinlikle yasaktır. Sorular kare kod ve filigran benzeri
tekniklerle koruma altına alınmıştır.
13. Her türlü hakkı İstanbul Üniversitesi’ne ait olan ve koruma altına alınmış bulunan soruları
elektronik ve benzeri ortamlarda paylaşan öğrencilerin sınavlarının tamamı iptal edilecektir ve
haklarında soruşturma açılacaktır.
14. Toplamda 14 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana
yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

15. Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde
sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için
diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.

2. Açık ve Uzaktan Öğretim Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi Kullanım
Kılavuzu
2.1. Sisteme Erişim
Çevrimiçi

(online)

sınav

sistemine

“https://esinav.istanbul.edu.tr”

adresinden

erişebilirsiniz. Çevrimiçi (online) sınavlarınızda cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine
bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz sınavlarınızı daha kolay yürütmeniz
açısından önem arz etmektedir.

2.2. Sisteme Giriş
Çevrimiçi (online) sınav sistemine AKSİS kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp “Giriş” butonuna
basarak girebilirsiniz.

➢ Kullanıcı adınızı hatalı girmeniz durumunda giriş sayfasının sağ üst köşesinde aşağıdaki
hata mesajı gösterilir.

➢ Parolanızı hatalı girmeniz durumunda giriş sayfasının sağ üst köşesinde aşağıdaki hata
mesajı gösterilir.

2.3. Parola Yenileme
Parolanızı unutmanız durumunda Giriş sayfasında yer alan “Parola Yenileme” butonuna
tıklayarak aşağıdaki ekrandan yeni parola alabilirsiniz.

Parola yenilerken aşağıdaki bilgileri girerek “Parola Gönder” butonuna tıklayabilirsiniz.
➢ AKSİS sisteminde kayıtlı olan e-mail veya kimlik numaranız
➢ Güvenlik kodu
“Parola Gönder” butonuna tıkladığınızda parola sıfırlama ile ilgili yönerge AKSİS’te kayıtlı
olan e-mail adresinize gönderilir. İlgili yönergeleri takip ederek parolanızı yenileyebilirsiniz.

2.4. AUZEF Çözüm Merkezi
Sınavla ilgili problemle karşılaşmanız durumunda “Giriş” sayfasında yer alan “AUZEF Çözüm
Merkezi” butonuna tıklayabilirsiniz.

Butona tıkladığınızda “AUZEF Çözüm Merkezi” sayfasına yönlendirme yapılacaktır. İlgili
sayfaya giriş yaptıktan sonra talep oluşturabilirsiniz.
Oluşturacağınız taleplere AUZEF personeli tarafından en hızlı şekilde dönüş yapılacaktır.

2.5. 2019 – 2020 Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online ) Ara Sınav Kuralları Metni
Kullanıcı adınız ve parolanız doğrulandığında sisteme giriş yapmış olacaksınız. Sisteme giriş
yaptığınızda “2019-2020 Bahar Dönemi Çevrimiçi Ara Sınav Kuralları”nın yer aldığı metin
görüntülenir.

Sınav kuralları metnini dikkatli bir şekilde okuduktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
➢ Metnin altında yer alan “Kuralları okudum, kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyip
“Devam Et” butonuna tıklayabilirsiniz. Bu durumda, ilgili sınav kuralları metni, sisteme
tekrar giriş yaptığınızda size gösterilmeyecektir.

➢

Sınavınıza devam etmek istemiyorsanız “Vazgeç” butonuna tıklayıp sistemden çıkış
yapabilirsiniz.

Sol alt köşede yer alan “Vazgeç” butonuna tıklanıldığında sistemden çıkış için
onay ekranı açılacaktır. Onay ekranında;
▪

butonuna tıkladığınızda sınav kuralları metnine geri döneceksiniz.

▪

butonuna tıkladığınızda sistemden çıkış yapacaksınız. Sisteme tekrar
girdiğinizde “Sınav Kuralları Metni” yeniden size gösterilecektir.

2.6. Ana Sayfa
“Sınav kuralları metni” onaylandıktan sonra ana sayfada aşağıdaki işlemler yapılabilir:

➢ Aşağıda belirtilen sekmelerde sınavların durumu görüntülenebilir.

▪

: Bu sekmede aktif sınavlarınız, yarım kalmış sınavlarınız ve ileri tarihli
sınavlarınız görüntülenir.

▪

: Bu sekmede tamamladığınız sınavlarınız, sınav süresi bitmesi
nedeniyle sistem tarafından sonlandırılan sınavlarınız görüntülenir. Bu sekmede yer
alan sınavlarınıza tekrar girme hakkınız bulunmamaktadır.

▪

: Sınav için verilen giriş hakkınızın dolduğu ve tamamlanmamış
olan sınavlarınız, tarihi geçmiş sınavlarınız burada görüntülenir. Bu sekmede yer
alan sınavlarınıza tekrar girme hakkınız bulunmamaktadır.

➢ Bu ekranda yer alan

butonuna tıklayarak sınav kuralları metnini

yeniden görüntüleyebilirsiniz.

➢

butonuna tıklayarak farklı bir sekmede açılan “AUZEF Çözüm
Merkezi”ne giriş yapıp buradan talep oluşturulabilirsiniz.

2.7. Sınav Listesi
“Sınav Listesi” sekmesinde girilecek sınavın ait olduğu program adı, sınav adı, sınav tarih
aralıkları ve sınav süreleri görüntülenir.

Sınav listesinde yer alan derslerinize ait sınavların sağ tarafında aşağıdaki butonlardan biri
yer alır.
➢ Sınava Gir: Daha önceden başlatmadığınız ve istediğiniz zaman başlatabileceğiniz
sınavların yanında

butonu yer alır.

➢ Sınava Devam Et: Daha önceden başlattığınız fakat herhangi bir nedenle
tamamlamadığınız sınavların yanında

butonu yer alır.

➢ İleri Tarihli Sınav : Başlangıç tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın yanında
butonu yer alır.

2.8. Sınavın Başlatılması

Daha önceden başlatmadığınız sınavlarınızı
yarım kalan sınavlarınızı
➢

butonunu kullanarak ilk defa veya

butonunu kullanarak tekrar başlatabilirsiniz.

Sınav başlatmak için

butonuna tıkladığınızda üzerinde gireceğiniz sınavın

adı, yıl-dönem bilgisi, tarih aralığı, süresi, soru sayısı, türü ve bilgilendirme metinlerinin
yer aldığı pencere açılır.

Açılan pencerede yer alan bilgileri incelendikten sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

▪

butonuna tıklayıp giriş yapmak üzere olduğunuz dersinizin
sınavına girmekten vazgeçerek sınav listenize dönebilirsiniz.

▪

butonuna tıklayıp sınavınızı başlatabilirsiniz.

➢ Sınav tarihi geçmemiş, daha önceden giriş yaptığınız fakat herhangi bir sebeple
tamamlayamadığınız ve tamamlamak için süreniz bulunan sınavınız olması durumunda
butonuna tıklayarak bu sınavınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
butonuna tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılacaktır:

▪

butonuna tıklayıp sınavdan vazgeçerek sınav listenizin yer aldığı sayfaya
dönebilirsiniz.

▪

butonuna tıklayıp sınavınızı başlatabilirsiniz.

2.9. Sınav Ekranı Detayları

butonuna tıkladığınızda sınavını başlattığınız dersinize ait sınav ekranı
görüntülenir:

➢ Sınav ekranında aşağıdaki bilgiler yer alır:

▪

: Başlatmış olduğunuz sınavınızın adı ve
programı görüntülenir.

▪

: Sistem tarafından belirlenen sınav süresi dakika ve saniye
cinsinden gösterilir. Sistemde geçirilen süre boyunca bu süre azalacaktır. Süre
bittiğinde sınavınız otomatik sonlandırılacaktır.

▪

Soru Çizelgesi: Toplam soru adedinin gösterildiği çizelgedir. Soru çizelgesinde
işaretlenen soru yeşil, boş bırakılan soru sarı, çözmekte olduğunuz soru mavi,
görüntülenmeyen sorular ise gri renk ile gösterilir.

▪

Kare Kod ve Filigran: Sınav güvenliğinin artırılması ve soruların sosyal medya ve
benzeri ortamlarda paylaşılmasının önüne geçilmesi amacıyla öğrencilerin sınav
ekranlarına kare kod ve filigran bulundurulmaktadır. Sınav ekranlarında yer alan
kare kod ve filigran bilgileri kullanılarak soruları sınav esnasında veya daha sonradan
yetkisiz şekilde paylaşanlar tespit edilecek, bu yola başvuran öğrenciler olursa söz
konusu öğrencilerin sınavlarının tamamı iptal edilip haklarında “Yüksek Öğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri işletilecektir.

▪

Soru Numarası: Kaçıncı soruda bulunulduğunun gösterildiği alandır.

▪

Soru İçeriği: Sorunun gösterildiği alandır.

▪

Cevap Seçenekleri: Soruya ait cevap seçenekleri ve Soruyu Boş Bırak seçeneğinin
yer aldığı alandır. Soruya A, B, C, D, E cevap seçeneklerinden birini işaretleyerek
cevap verebilir veya Soruyu Boş Bırak seçeneğini işaretleyerek soruyu boş
bırakabilirsiniz.

➢ Sınav ekranında aşağıdaki eylemleri alabilirsiniz:

▪

: Bu butona tıkladığınızda;

o Cevap

seçeneklerinden

birini

işaretlemişseniz

bir

sonraki

soruyu

görüntülersiniz.

o Cevap seçeneklerinden birini (A, B, C, D, E) ya da “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini
işaretlememişseniz “Soruyu Cevaplamadınız” uyarı metni çıkar. Metnin altında
yer alan

butonuna tıkladığınızda ilgili soruya geri dönülür.

o Bir sonraki soruya geçebilmeniz için ya cevap şıklarından birini işaretlemeniz ya
da “soruyu boş bırak” seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Geçilen soruya
bir daha geri dönemeyeceğinizi unutmayınız.

▪

: Bu butona tıkladığınızda karşınıza “Sınavı Bitiriyorsunuz” uyarı
penceresi çıkacaktır.
Bu pencerede toplam soru sayısı, cevaplanan soru sayısı ve boş bırakılan soru sayısı
görüntülenir.
o Toplam Soru Sayısı: Sınava ait toplam soru sayısının gösterildiği alandır.
o Cevaplanan: A, B, C, D veya E şıklarından birini seçtiğiniz soruların toplamının
gösterildiği alandır.
o Boş: Boş bıraktığınız ve görmediğiniz soru sayılarının toplamının gösterildiği
alandır.

o

butonuna tıkladığınızda sınav sırasında görüntülenen son soruya
geri dönülür.

o

butonuna tıkladığınızda son soru cevaplanmış
sayılarak sınavınız bitirilir.

butonuna tıkladıktan

sonra tamamladığınız sınava daha sonra devam edilemez ya da bu sınava
yeniden girilemez. Bu nedenle tüm sorular cevaplandıktan sonra sınavınızı
bitirmelisiniz.

Dersinize ait sınavınızı bitirdiğinizde ekranda “Sınavınız Tamamlandı” penceresi
açılır.

Daha sonra bu pencerede yer alan
geri

dönebilirsiniz.

Tamamladığınız

butonuna tıklayıp sınav listenize
sınavlarınızı

sekmesinden görebilirsiniz.

ana

sayfada

yer

alan

▪

Kalan Sürenin Bitmesi: Sınav esnasında sürenin bitmesi durumunda sistem
tarafından sınav otomatik sonlandırılır ve ekranda “Sınav Sistem Tarafından
Sonlandırıldı” bilgilendirme penceresi açılır.

Bu pencerede yer alan

butonuna tıklayarak sınav listesine

dönebilirsiniz. Sistem tarafından sonlandırılan sınavları da ana sayfada yer alan
sekmesinden görebilirsiniz.

2.10. Oturumun Kapatılması

Ana sayfada sağ üst köşede yer alan

butonuna tıklayarak sistemden

tamamen çıkabilirsiniz. 01 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında istediğiniz
zaman tekrar çevrimiçi sınav sistemine girip daha önce girmediğiniz veya girip yarım
bıraktığınız sınavlara girebilirsiniz.

➢ Aktif bir sınav sırasında sınavınızı bitirmeden

butonuna tıklamanız

durumunda ekranda aktif bir sınavda olduğunuzu belirtilen pencere açılacaktır.

▪

Bu penceredeyken

butonuna tıklayarak devam etmekte olduğunuz

sınava geri dönebilirsiniz.
▪

Bu penceredeyken

butonuna tıklayarak sınavdan çıkabilirsiniz.

2.11. Sınava Yeniden Giriş Hakkı
Sınav sırasında internet bağlantınızın kopması, “Oturumu Kapat” butonuna basmanız,
sayfayı yenilemeniz veya sistemden herhangi bir sebeple çıkış yapmanız durumunda 20
soruluk sınavlarda her sınav için 4 (dört), 10 soruluk sınavlarda her sınav için 2 (iki) defa
yeniden giriş hakkı kullanabilirsiniz.
20 soruluk sınavda 5. kez aynı sınava girişinizde ya da 10 soruluk sınavda 3. kez aynı sınava
girişinizde ekranınızda sınav için son giriş hakkınızı kullandığınızı belirten uyarı penceresi
çıkar.

▪
▪

butonuna tıklayarak sınav listesine geri dönebilirsiniz.
butonuna tıklayarak sınava devam edebilirsiniz.

➢ Son hakkınızda sistemden kopmanız ya da sınavınızı tamamlamadan sistemden çıkış
yapmanız durumunda sınava tekrar dönmeniz mümkün değildir. Bu şekilde
sonlandırılmış sınavlar

sekmesinde görüntülenir.

➢ Sistemden internet kesintisi, elektrik kesintisi vb. sebeplerle kopmanız durumunda, o
sınavdan kopmadan önce görüntülemekte olduğunuz sorunun cevap şıkkını işaretlemiş
olsanız dahi soru cevaplanmamış sayılacaktır. Eğer bu sınav için giriş hakkınız dolmamış
ise sınava tekrar girdiğinizde sistemden kopmadan önce görüntülediğiniz soru yerine
başka bir soru getirilerek sınava devam edebileceksiniz.

➢

butonuna tıklanıldığında bitirdiğiniz sınav için yeniden giriş
hakkı kesinlikle verilmeyecektir.

2.12. Erişilebilirlik Menüsü

Erişilebilirlik ikonu

ana sayfada sağ alt köşede yer almaktadır.

➢ İkona tıklanıldığında aşağıdaki menü açılır:

▪

Açılan menüde ihtiyacınız olması durumunda kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikler
yer almaktadır:

o

: Sayfanın tamamının sesli olarak baştan sona okunmasını sağlar.
Sayfayı oku butonuna tekrarlı tıklayarak okuma hızını ayarlayabilirsiniz.

o

: Sayfanın renklerinin değiştirilmesini sağlar. Kontrast butonuna
tekrarlı tıklayarak sayfanın renklerini değiştirebilirsiniz.

o

: Sayfada yer alan butonların vurgulanmasını sağlayabilirsiniz.

o

: Sayfada yer alan metinlerin boyutlarının değiştirilmesini sağlar.
Büyük

metin

butonuna

tekrarlı

tıklayarak

metnin

büyüklüğünü

ayarlayabilirsiniz.

o

: Sayfada yer alan metinler arası boşlukların ayarlanmasını sağlar.
Metin boşluğu butonuna tekrarlı tıklayarak metin aralıklarını ayarlayabilirsiniz.

o

: İmlecin büyütülmesini veya okuma kılavuz çizgisinin eklenmesini
sağlar. İmleç butonuna ilk kez tıkladığınızda büyük imleci ya da iki kere
tıkladığınızda okuma kılavuz çizgisini kullanabilirsiniz.

