
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Almanca I-II, Fransızca I-II, 
İngilizce I-II ve Enformatik I-II (Temel Bilgi Teknolojileri, 
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Bilişim Teknolojileri, 
Bilgisayara Giriş ve aynı içeriğe sahip diğer bilgisayar 
dersleri) Dersleri Muafiyet Sınavı Başvuru Şartları ve 
Takvimi 

Muafiyet Sınavı Başvuru Şartları 

1. Muafiyet sınavlarına sadece ilgili derslere kaydını yaptıran ve dersi ilk kez alan 
öğrenciler katılabilir. 

2. Daha önce bu dersleri almış ve başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler 
bu sınavlara başvuramazlar. 

3. Muafiyet sınavı başvuruları 10.10.2022 – 14.10.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz 
Online Sınav Sisteminden ( https://sinav.gop.edu.tr ) yapılacaktır. 

4. Online başvuru yardım videosu PC: https://vimeo.com/642998951 Mobil 

Cihazlar: https://vimeo.com/643041191 

5. 2022-2023 Öğretim Yılı Muafiyet sınavları bir kez yapılacak olup telafi sınavı 
yapılmayacaktır. 

6. Muafiyet sınavından alınacak geçer not Güz ve Bahar yarıyıllarındaki başarı notu 
olarak sisteme işlenecektir. 

7. Muafiyet sınavına katılım isteğe bağlıdır. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Online Sınav Yönergesi ve Kuralları 

Online Sınav Sistemine Giriş 

8. Giriş ekranında bulunan “Online Sınav Yönergesi ve Kuralları”nı okumadan sınava 
girmeyiniz. 

9. Sınava girebilmek için bilgisayar veya mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. 
10. “Online Sınav Yönergesi ve Kurallarını okudum, kabul ediyorum” sekmesini 

işaretlemeden sisteme giriş yapamazsınız. 
11. “Online Sınav” sistemine https://sinav.gop.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Giriş 

işlemini “Öğrenci Bilgi Sisteminde” ( https://obs.gop.edu.tr ) kullandığınız şifre ve 
öğrenci numaranız ile yapabilirsiniz. 

12. Sınav saati gelmeden Online Sınav Sistemine giriş yaparak test ediniz. 
13. Sisteme girişte problem yaşıyorsanız kullanıcı adı olarak öğrenci numaranızı 

girdiğinizden ve şifrenizin doğruluğunu https://obs.gop.edu.tr adresinden kontrol 
edebilirsiniz. 

Sınav Listesi Kullanımı 

14. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza gelen ekranda adınıza tanımlanmış sınavları 
göreceksiniz. 

15. Sınav listenizdeki derslerin doğruluğunu kontrol ediniz. Eksik veya fazla dersiniz 
olduğunu düşünüyorsanız, online sınav sistemi iletişim noktamız 
olan sinav@gop.edu.tr adresine, detaylı bilgi içeren bir e-posta atınız. 

16. Sınavların tarihleri, başlama ve bitiş saatleri eğitim aldığınız akademik birim bazında 
belirlenmiştir. Bu sebeple Sınav listenizdeki tarihleri, başlama bitiş saatlerini kontrol 
ediniz. 

17. Sınav listenizde bulunan sınavların, sınava başlatma linkleri ilgili sınavın tarih ve 
saatinde aktif olacaktır. Bu ekranda sürekli olarak sayfa yenileme işlemi yapmanıza 
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gerek yoktur. Sık yapılan sayfa yenileme işlemi öğrenciyi engelleyecek ve sınavının 
iptaline sebep olacaktır. 

18. Sistem saati sunucu saati ile çalışır ve öğrenciye bilgi vermek amaçlıdır. 

Sınav Esnasında Uyulması Gereken Kurallar 

19. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru sayısından düşülmeyecektir. Hiçbir soruyu boş 
geçmeyiniz. 

20. Sınavda cevaplayıp onayladığınız soruya geri dönemez ve onayladığınız şıkkı 
değiştiremezsiniz. 

21. Sınavda cevapladığınız her soru kayıt altına alınmaktadır. Sınav esnasında teknik 
sorun veya başka sebepler ile sınavdan çıkarsınız, tekrar giriş yaparak sınava 
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

22. Sınav esnasında sayfada sadece yönergede belirtilen işlemleri yapınız. Tarayıcı 
kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, kullanıcı adı ve şifre paylaşımı 

23. gibi işlemler anormal aktivite olarak değerlenecektir. 
24. Aynı kullanıcı hesabı ile sisteme çoklu giriş yapıldığında soru atlama durumu meydana 

gelecektir. Siteme tek cihazdan ve tek web tarayıcıdan (Chrome, Firefox, Safari vb.) 
giriş yapmalısınız. 

Yasal Yükümlülükler 

25. Sınava giren öğrenci, sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir 
öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla 
yükümlüdür. 

26. Etik ihlalde bulunduğu belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 
27. Sınav esnasında erişiminize açılan sorular, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına 

alınmamalı, çoğaltılmamalı, sosyal medya platformlarında paylaşılmamalı ve tedavüle 
sokulmamalıdır. Bu gibi faaliyetlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 

İletişim 

28. Online sınav sistemi ile ilgili sorularınız için iletişim noktası sinav@gop.edu.tr e-posta 
adresidir. 

Online sınav yardım videosu: https://vimeo.com/487561471  
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Almanca I-II, Fransızca I-II, İngilizce I-II ve Enformatik I-II (Temel Bilgi 
Teknolojileri, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Bilişim Teknolojileri, 
Bilgisayara Giriş  ve aynı içeriğe sahip diğer bilgisayar dersleri) Dersleri 
Muafiyet Sınavı Takvimi 
  

Sınav Genel Bilgileri 

Enformatik 
Sınav Tarihi : 16.10.2022 Pazar 
Sınav Başlangıç Saati : 13:00  
Sınav Bitiş Saati          : 14:00 
Sınav Süresi                 : 60 dk. 
Soru Sayısı                   : 50 

İngilizce 
Sınav Tarihi : 16.10.2022 Pazar 
Sınav Başlangıç Saati : 15:00  
Sınav Bitiş Saati          : 15:30 
Sınav Süresi                 : 30 dk. 
Soru Sayısı                   : 25 

Almanca/Fransızca 
Sınav Tarihi : 16.10.2022 Pazar 
Sınav Başlangıç Saati : 16:00  
Sınav Bitiş Saati          : 16:30 
Sınav Süresi                 : 30 dk. 
Soru Sayısı                   : 25 


