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İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

ONLINE YARIYIL SINAVLARI 

ÖĞRENCİ SINAV UYGULAMA ESASLARI 

 

 

1. Sınavlarınızı sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için gerekli tedbirleri alınız. (İnternet ağının 
kontrolü, kullanılan bilgisayar ya da telefonun şarjının yeterli olması, telefonla sınava girecek 
öğrencilerin telefonunu aramaya kapalı veya meşgul duruma getirmesi) 
 

2. Her dersin aktif sınav süresi 30 dk’dır. (Kuran Okuma ve Tecvid, Kuran Dili ve Aktarım Dersleri 
farklılık gösterebilir.) 
 

3. Her dersin sınav oturum süresi 60 dk’dır.  
Bu şu demektir: Örn. 08:30-09:30 arasında gerçekleşecek olan 30 dk’lık X dersi sınavına 
girebilmek için 1 saat süreniz vardır.  
 

4. Sınavlar 20 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. (Kuran Okuma ve Tecvid, Kuran 
Dili ve Aktarım Dersleri farklılık gösterebilir.) 
 

5. Sınava oturumunu başlattıktan sonra “Sınavı Bitir” butonuna basıldığı takdirde ikinci bir giriş 
hakkı söz konusu değildir.  
 

6. Sınava girdikten sonra teknik aksaklıklar nedeniyle sınav sayfasından çıkmanız halinde ise -
sınav süresi dahilinde (Örn. 09:00’daki sınava 09:10’da yeniden giriş yapabilirsiniz.)- birden 
çok giriş hakkınız mevcuttur.  
 

7. Sınav Programı fakültemiz web sayfasında ilan edilmiştir.  
 

8. NKUZEM sistemine girmeyen veya giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan, başka 
öğrencinin sınav sorularını cevaplayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 

9. Sınav haftası süresinde yaşadığınız sıkıntılar konusunda teknik ve idari destek almak için 
fakültemizle ilahiyat@nku.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntıyı 
izah etmek için: 

*ekran fotoğrafı / ekran alıntısı / screenshot  

*yaşanan problemin izahı 

*öğrenci numarası 

*sınav bilgisi (ders ismi, tarih saat) içeren bir dilekçeyi aynı gün içerisinde 
göndermeniz gerekmektedir. Dilekçe örneği web sitemizde “Öğrenci- Dilekçe Örnekleri” 
sekmesinde yer almaktadır.  



 

 

 
10. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrenciler için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı 

verilecek, öğrencilerin sınava itirazları sınav komisyonunca değerlendirilecektir. 
 

11. Kuran derslerinin yarıyıl sınavları uzaktan eğitim sistemi üzerinden ders oturumu olarak 
yapılacak olduğundan öğrencilerin sistemde kamera ve ses paylaşımlarını açarak katılmaları 
gereklidir. Aksi taktirde sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 

12. Ortak Zorunlu Derslerin Sınav süreleri UZEM tarafından belirlenmiştir. 
 

13. Sınav raporunu NKUZEM sistemindeki yoğunluk nedeniyle sınav bitiminde hemen 
görememeniz normaldir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda en az 2 saat sonra sisteme yeniden 
giriş yaparak sonucunuzu kontrol etmeniz önerilmektedir. 
 

14. NKUZEM sistemi üzerinden gerçekleştirilen sınavlarda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır 
 


