Değerli Öğrenciler,

27.11.2020 tarihinde İBUZEM üzerinden yapılması planlanan 1. QUIZ Sınavı, İBUZEM sisteminde
yaşanan yoğunluk nedeniyle 30.11.2020 Pazartesi gününe ertelenmiştir.
Sınav, 30.11.2020 Pazartesi günü saat 13:00’da İBUZEM üzerinden erişime açılacak olup saat
16:00’da erişime kapatılacaktır. Sınav süreleri seviye gruplarına göre 60-75 dakika arasında değişiklik
göstermektedir.
Sınava başlamadan önce kimliğinizin tespit edilebilmesi amacıyla şubeniz öğretim elemanları
tarafından Microsoft Teams ekibinizde başlatılacak olan QUIZ TOPLANTI OTURUMU’na kameranız açık
şekilde bir bilgisayar veya telefonla katılımınız gerekmektedir. Sınav esnasında Teams’teki bu oturumdan
ayrılmadan aynı telefon veya bilgisayarda İBUZEM’e girerek sınavınıza katılabilirsiniz.
Sınavda;
-

-

-

Soruların sıralaması ve cevap seçenekleri her bir öğrenci için sistem tarafından rastgele
düzenlenecektir.
Yaşanacak bir bağlantı problemi, kopma vb durumunda cevap verdiğiniz sorular kaydedilecek
olup, tekrar bağlantı kurduğunuzda sınavınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Ancak
sınava 1 (bir) giriş hakkınızın bulunmasından dolayı sınavdan keyfi olarak ayrılmanız
durumunda sınava devam etme şansınız yoktur.
İşaretleme yaptığınız soruların ekranın sağ tarafında bulunan CEVAP LİSTESİ kısmında MAVİ
renge dönüşmesi cevabınızın sorunsuz bir şekilde sisteme kaydedildiğinin göstergesidir.
Sınavınızı bitirirken işaretleme yaptığınız soruların CEVAP LİSTESİNDE MAVİ renge
dönüştüğünden emin olunuz. (RESİM-1) SINAVI BİTİR butonuna bastıktan sonra sınava geri
dönüş yapılamaz.
YANLIŞ cevapların DOĞRU cevaplara etkisi yoktur.
Sistemden IP Kontrolü, tarayıcı ve sekme değişiklikleri ve ekran görüntüsü alma durumu
tespit edilebilmektedir. Şüpheli durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. (RESİM-2)

Dear Students,
The 1st QUIZ Exam, planned to be held on İBUZEM on 27.11.2020, has been postponed
to Monday, 30.11.2020 due to the density experienced in the İBUZEM system.
The exam will be accessible on İBUZEM at 13:00 on Monday, 30.11.2020, and will be
closed at 16:00. Exam times vary between 60-75 minutes depending on the level groups.
Before starting the exam, you must attend the QUIZ MEETING SESSION, which will be
started by your academic staff in your Microsoft Teams team, with a computer or phone with
your camera open in order to identify your identity. During the exam, you can join IBUZEM on
the same phone or computer without leaving this session in Teams.
In the exam;
- The order of the questions and answer options will be randomly arranged by the
system for each student.
- In case of a connection problem, breakage, etc., the questions you answered will be
recorded and you will be able to continue your exam where you left off when you connect
again. However, if you leave the exam arbitrarily, you do not have a chance to continue the
exam because you have 1 (one) right to enter the exam,
- If the questions you have marked turn to BLUE in the ANSWER LIST section on the
right side of the screen, it means that your answer has been successfully saved in the system.
When you finish your exam, make sure that the questions you marked all turned to BLUE in
the ANSWER LIST. (PICTURE-1) After pressing the END EXAM button, it is not possible to return
to the exam and retake it.
- FALSE answers have no negative effect on CORRECT answers.
- IP Control, browser and tab changes, and screen capture status can be detected from
the system. In doubtful cases, your exam will be considered invalid.
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