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1. Bu kurallar, “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği” temel alınarak hazırlanmış olup Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi 

(KEYPS) aracılığı ile organize edilen sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

kapsar. 

2. Sınav sistemine https://namikkemaltip.turkkeyps.org/ adresi kullanılarak erişilebilecektir. 

3. Sınavlar; Kurul sınavları, Yılsonu sınavı, Bütünleme sınavı, Mazeret sınavlarını kapsar. 

Bu sınavlar; yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak 

yapılabilir. Sınavlar, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, 

yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca 

belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) 

kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. 

 

4. Sınava bilgisayar, cep telefonu, tablet vb cihazlar ile girilebilmektedir. Ancak teknik 

aksaklığın en aza indirgenmesi adına bilgisayar ile sınava katılmanız ve tarayıcı olarak 

"Google Chrome” kullanmanız tavsiye edilmektedir. 

 

5. Uzaktan (online) sınavlara katılabilmek için internet bağlantısı olan kişisel 

bilgisayar/tablet/mobil telefon sağlamak sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Meydana 

gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan Fakülte sorumlu değildir. Gerekli 

tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

6. Her sınavın tarihi, soru sayısı ve süresi sınavdan önce KEYPS'de soldaki menüden 

"Ölçme ve Değerlendirme/Kuramsal Sınavlar" adımları tıklanarak ulaşılabilir. 

 

7. Sınavlar “zaman kısıtlı” olarak uygulanacak olup sınava zamanında başlamanız önem 

taşımaktadır. Bu nedenle Sınav saatinden 15 dakika önce ilgili ekrana giriş yaparak 

“Sınav sırasında uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme ve sınav kuralları” 

okumalı, beyan/onay verdikten sonra sınavınıza ilan edilen saatte başlayabilirsiniz. 

Öğrenci, sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav süresini takip edebilecektir. 
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8. Öğrenci “SINAVI BİTİR” butonunun tıklayarak sınavı bitirebilecektir. Sınav süresi 

içinde “SINAVI BİTİR” butonu tıklanmadığında, sınav süresi bitiminde seçili yanıtlar 

sisteme otomatik olarak kaydedilecek ve sınav oturumu sistem tarafından 

sonlandırılacaktır. 

 

9. Herhangi bir neden ile sınavdan çıkmak zorunda kalan öğrencilerimiz, sınav süresi 

içerisinde sisteme tekrar giriş sağlayabilir ve kaldığı yerden devam edebilir fakat sınav 

süresi azalmaya devam edecektir. 

 

10. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülebilecektir.  Soru yanıtlanarak ya da 

yanıtlanmadan bir sonraki soruya ileri geri gidilebilecektir.  

 

11. Uzaktan (online) yapılan sınavların değerlendirilmesinde, Tekirdağ Namık Kemal 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir ancak 

adı geçen yönetmeliğin 23 Maddesinde yer alan “Ancak ders kurulu sınavında öğrenci, o 

sınavın içeriğindeki derslerin bir ya da birden fazlasından %50'nin altında puan alırsa, o 

dalda elde ettiği puan ile o dalın puan toplamının %50'si arasında kalan puan farkı, sınav 

toplam puanından düşülür” ibaresi uzaktan (online) sınavlar için geçerli değildir.  

 

12. Öğrenci sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan 

ya da kimseden destek almadan yanıtlamakla yükümlüdür. 

 

13. Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil etmekte ve 

cezai sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

14. Etik ya da hukuki ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

15. Bulundukları yerlerde internet erişimi olmayan, bilgisayarı olmayan öğrenciler, Yüksek 

Öğretim Kurulu’nun belirttiği üzere, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri 

öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu 

kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecektir.  
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