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Öğrenci Bilgi SistemiUzaktan Eğitim Çağrı Merkezi

https://uzemgiris.gantep.edu.tr/

    Küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerden biri olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar 
dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerde dijital ortamda sınavların yapılabileceği 
kararlaştırılmıştı. Alınan kararların genel felsefesi salgının öğrencilerimizin sağlığını ve geleceğini etkilemesine engel 
olmaktır. Sınavlara bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi internet erişimi olan cihazlarınızla rahatlıkla katılabilirsiniz. 
uzemgiris.gantep.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifrenizle girdiğinizde, ilgili ders altında tanımlanmış sınavınıza erişim 
sağlayabileceksiniz. Bu kapsamda büyük bir çoğunluğunuzun ilk defa karşılaşmış olabileceği online sınavlarla ilgili dikkati-
nizi sunmak istediğimiz hususlar bulunmaktadır. 

   Dijital ortamlarda yapılan eylemlerin ispatının daha kolay olduğunu belirterek. Sınav sürecince:

- Sınava katıldığınız ortamda yalnız olmaya özen gösteriniz.
- Sorulara dijital ve yazılı kaynaklara başvurmadan cevap veriniz. İstenildiği 
takdirde dijital ortamdaki aramalarınıza da erişilebileceğini unutmayınız.
- Hatıra amaçlı bile olsa ekran görüntüsü almayınız ve hiçbir ortamda paylaş-
mayınız.
- Biriminizin sınav takvimi süresince sınav, sınav içeriği ve soruları ile ilgili 
paylaşımlarda bulunmayınız.
- Sınav esnasında yaşanan sorunlarla ilgili olarak ders hocanıza vakit kaybet-
meden “Öğrenim Yönetim Sistemi (uzemgiris.gantep.edu.tr)” üzerinden 
mesaj atarak bilgi veriniz
 
   Dijital ortamlarda yapılan sınavlarda, yüz yüze yapılan kağıt-kalem testlerin-
de olduğu gibi soruların kopyalanması ve paylaşılması da yasalarımızda adli 
işlem gerektiren suçlar kapsamına girmektedir. Bu tür durumlar aynı zaman-
da öğrenci olarak tabii olduğunuz disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını da 
gerektirmektedir. 

   Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğine göre:

- Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek kınama cezası ile,
- Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası 
ile,
- Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek 
iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile sonuçlanacak eylemlerdir. 

   Her durumda ve şartta sadece hakkınız olanı almayı bir alışkanlığa dönüştürdüğünüze inanıyoruz. Bu anlayışla birimleri-
mizde sınavlar yapılmadan önce geleceğinize olumsuz bir durum eklenmemesini temenni ediyoruz. Göstereceğiniz hassa-
siyet için şimdiden teşekkür eder, Gaziantep Üniversitesi’nin önemli bir ferdi olarak her anlamda sağlıkla kalmanızı dileriz.
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