
 

 

 

24.04.2021 – 30.04.2021 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN ONLİNE ARA 

SINAV (VİZE) KURALLARI 

 

Öğrencilerimiz, sınav bilgi sistemi ile çevrimiçi (online) sınav sistemine kendilerine 

tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleri ile katılabilecektir. 

1. Ara sınavlar; 24 Nisan 2021 Saat 08:00 -  30 Nisan 2021 Saat 23:59 tarihleri 

arasında gerçekleşecek olup sınav tarih 

detayları https://kocaelisaglik.edu.tr/duyurular/2020-2021-akademik-yili-guz-

donemi-final-sinav-programi-aciklandi/ yayınlanmıştır. İlgili 

sınavlara https://kostu.almscloud.com/Account/LoginBefore bilgi sistemi ile 

çevrimiçi (online) sınav sistemine ALMS kullanıcı adı ve şifreleri ile 

katılabilecektir. 

 

2. Sınava girmeden en az 24 saat önce mutlaka sınav sistemine giriş denemesi yapmış 

olmanız sisteme girişte yaşanabilecek sorunları daha önce tespit edilerek bizlere 

iletmeniz de yardımcı olacaktır. 

 

3. Sisteme erişim sağlayan öğrencilerin karşısına 2020-2021 Bahar Dönemi ara 

sınavlarından girmeleri gereken derslerinin listesi gelecek ve öğrenciler bu ekrandan 

sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir. 

 

4. Seçmeli derslerin sınavlarına erişim süresi 180 dakika, alan derslerinin sınavlarına 

erişim süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir.   

- Proje/ödev toplama ve evde cevaplanan sınav (take home exam) için teslim 

süresi 24 saat ile sınırlandırılmıştır. 

 

- Sınav sistemi ve dersin öğretim elemanının belirlediği ödev gönderme yöntemi 

dışında dışında gönderilen (eposta, bağlantı vb.) proje/ödev çalışmaları 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

5. Sorular açık uçlu, çoktan seçmeli veya doğru/yanlış tipinde olabilir. 

 

 Açık uçlu sorularda sorunun altındaki metin kutusuna cevabı sizin yazmanız 

beklenmektedir. Açık uçlu sorular için boş ekranda “Enter” tuşuna 

BASMAYINIZ. 

 

 Benzer şekilde çoktan seçmeli veya doğru/yanlış tipindeki sorular için size en 

uygun cevabı seçmeniz beklenir.  



 

 

 

6. Öğrenciler; sınav ve proje/ödev/take home exam teslim sürelerini ayrıca sınav 

sisteminden ilgili derse ait etkinlikte görebilecektir. 

 

7. Dersler sekmesinde iken sınav olacağınız dersinizi seçiniz. Menüde “Sınav” 

sekmesine tıklayınız. Açık bir sınav oturumu varsa, “Sınava Git” butonuna tıklayarak 

sınava katılabilirsiniz. 

 

8. “Sınava Git” butonu görünmüyorsa, sınav henüz başlamamış demektir. 

 

9. Sınav Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilir. 

 

10. Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir. 

 

11. Sınavlarınızın oturum süresi içerisinde "Sınavı Bitir" tuşuna tıklamaz iseniz oturum 

sonunda seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilip sınav oturumunuz 

sonlandırılacaktır. 

 

 

12. Tavsiye edilen tarayıcılar: “Google Chrome” ve “Chrome tabanlı tarayıcılar.”  

 Tarayıcınızın güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun.  

 Internet Explorer ile sınava giriş yapmayın.  

 Eğer devamlı aynı ekranı görürseniz tarayıcınızın geçici hafızasını 

temizleyip deneyiniz (Ctrl + F5). 

 

13. Soruların ve cevap seçeneklerinin sırası her bir sınav oturumu için farklı olabilecektir. 

 

14. Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir. 

 

15. Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. 

 

16. Bir soru görüldükten sonra, cevap işaretlenirse ya da işaretlenmeden diğer soruya 

geçilir ise, sınav güvenliği sebebi ile bir daha önceki soruya geri dönülemeyecektir. 

 

17. Dört yanlış bir doğru cevabı götürmeyecektir. 

 

18.  Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava 

sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılır ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem 

başlatılır. 

 

 

 

 



 

 

19.  Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması durumunda 

sınav süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş yaparak kaldığınız yerden, kalan 

sınav süreniz ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada sınav süresi devam ediyor 

olacaktır.  

Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

 İnternet bağlantısı kesildiyse ve kısa süre sonra geleceği düşünülüyorsa 

sayfadan çıkmadan sadece sayfada kalınması ve internet bağlantısı 
düzeldiğinde devam edilmesi yeterli olacaktır.  

 

 İnternet kesilmesi sebebiyle başka cihazlara geçiş yapmak zorunda kalan, 

bilgisayarı veya internet tarayıcısı yanlışlıkla veya başka bir sebeple kapanan 

öğrenciler, tarayıcıdan 1. adımdan itibaren işlemleri takip ederek tekrar sınava 

giriş yapmalı ve giriş yaptıktan sonra sınavın sağında sarı renkli "Devam Et" 

butonuna basmalıdırlar. Bu andan itibaren öğrencinin sınavı kaldığı yerden 

devam edecektir. Arada geçen süre sınav süresine eklenmeyecektir.  

 

 Aynı anda birden fazla cihazdan giriş yapılamaz, yapılsa bile sistem cevapları 

kaydetmeyecektir. 

 

 Sisteme tekrar giriş yapıldığında, “Devam et” butonuna basıldıktan sonra sınav 

yönergesi tekrar ekrana gelecektir. Kullanıcı onaylayıp sınava kaldığı devam 
edebilir.  

 

 Sınavdan düşme, başka cihaza geçme, internet kesintisi vb. hiçbir sebep 

sınavı sonlandırmaz. Sınavı sadece kullanıcı sonlandırabilir veya süre 

dolduğunda sınav otomatik olarak sonlanır.  
 

20.  Sınav için tanımlı oturum süresi ve sınav süresi olacak şekilde iki zaman tanımlıdır: 

 

o Oturum süresi: Sınava girilebilen zaman aralığı. 

 

o Sınav süresi: Sınav için belirlenen süre. Oturum süresi sınav süresinden uzun 

olabilir. Sınava belirlenen oturum başlama saatinden geç girerseniz, oturum 

sonuna kadar süreniz olacaktır. 

 

“Örneğin: Pazartesi günü saat 9:00’da başlayan, oturum süresi 40 

dakika ve sınav süresi 30 dakika olan bir sınavınız olsun. Sınavınıza saat 

9:00 da girerseniz, 9:30 da sistem kapanacaktır. Eğer sınava 9:20 de 

girerseniz, sınav süreniz en fazla 20 dakika olacaktır, 9:40’ta oturum 

sona erecektir. 

 

 



 

 

21.  Dikkat!!! İnternet ile ilgili bir problem olduğunda “Sonraki soru” butonuna 

basıldığında sistem uyarı verecektir. Uyarı "Cevabınız kaydedilemedi" şeklinde 

olacaktır. Eğer bu uyarı gelirse kullanıcı kesinlikle "Sonraki" butonuna 

basmamalıdır. Gerekirse sistemi kapatıp tekrar girmelidir. Kesinlikle “Sınavı bitir” 

yapmamalıdır. 

 

 
 

22.  Soruların tamamı cevaplandıktan sonra sağ aşağıda bulunan, yeşil renkte "Sınavı 

Bitir" butonun basılması gerekmektedir.  

 

Bu butona basıldıktan sonra aşağıdaki uyarı ekranı gelecek, işaretlenen ve boş 

bırakılan soru sayısı görülecektir. Yeşil renkteki "Evet" butonuna basarak sınav 

tamamlanmalıdır. 

 

 
 



 

 

23. “Sınavı bitir” butonuna bastığınızda sınav sona ermiş olur, bir daha sınava 

giremezsiniz. 
 

24.  Sınav sistemine erişen kullanıcıların tüm hareketleri (log) kayıt altına alınmaktadır. 

(Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP bilgisi, 

sayfalar/ sorular arasında geçişler, işaretlenen cevaplar vb.) 

 

25.  24 Nisan 2021 Saat 08:00 - 30 Nisan 2021 Saat 23:59 tarihleri arasında sınava 

girmeyen öğrencilerimiz için, daha sonra hiçbir şekilde ek sınav açılmayacaktır.  

03.05.2021 – 09.05.2021 tarihleri arasında mazeret sınavları 

gerçekleştirilecektir. Mazeret sınavlarına girebilmek için üniversitemiz internet 

sitesinde bulunan ( https://kocaelisaglik.edu.tr/dilekce-ve-formlar/ )  “Mazeret 

Formu” 01.05.2021 Cumartesi günü saat 23:59’a kadar doldurulup, mazeret 

gerekçesi olan “Sağlık Raporu” eklenerek yuksekokul@kocaelisaglik.edu.tr 

adresine mail atılması gerekmektedir. Gönderilen mailler MYO Müdürlüğü 

tarafından incelendikten sonra mazeret sınavına girebilecek öğrenci listeleri ve 

mazeret sınav takvimi üniversitemiz internet sitesinde yayınlanacaktır.  

 

26.  Öğrenciler sınav sonuçlarını OBS üzerinden görebilecektir. ALMS sistemi üzerinden 

gözüken hiçbir sınav sonucu geçerli değildir. 

 

27.  Sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyetler oluşmaması için sınavın 

son saatlere bırakılmamasını önemle rica ediyoruz. 

 

28.  Sınav esnasında yaşadığınız tüm sorunları ders hocanızla iletişime geçerek destek 

talebinde bulunabilirsiniz. 

 

 Advancity sistemi üzerinde tanımlanmamış ders, göremediğiniz sınav ya 

da sınavlarınız ile ilgili tüm sorunlarınız 

için kostusinavbirimi@kocaelisaglik.edu.tr mail adresine destek talebi 

gönderebilirsiniz. Destek taleplerinizde; yardım konusu olarak mutlaka 

“Öğrenci Numarası, ad soyad ve  programınızı/bölümünüzü” 

belirtmeniz gerekmektedir. Destek almak istediğiniz konuyla ilgili detaylı 

açıklama ve öğrenci numarası belirtilmeyen taleplere çözüm 

sağlanmayacak olup talep kapatılacaktır. 
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