
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezli Yüksek 

Lisans Programı 2021-2022 Online Giriş Sınavı Uygulama Kuralları 

 

Sevgili Adaylar, 

 

Bilim ve Mülakat aşamalarından oluşan giriş sınavlarımız uzaktan çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Bu doküman, sınavların uygulanmasına ilişkin kurallar yönergesini içermektedir. Lütfen sınavlar ile ilgili 

aşağıdaki tüm maddeleri dikkatle okuyunuz.  

 

Bilim Sınavı:  

 

1. Bilim sınavı 05.08.2021 tarihinde saat 10.30’da başlayacaktır. Adayların gerekli kontrollerin 

yapılabilmesi için saat 10.00’da zoom linkine bağlanmış olması gerekmektedir. Sınav 100 

dakika sürecektir. 

2. Adayların TC Kimlik kartları veya sürücü belgelerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik 

kontrolü yapılmayan adaylar sınava alınmayacaktır.  

3. Bilim sınavımız EYS sistemi üzerinden olacaktır (örnek resme bakınız).  

 

 
 

4. Başvuruları kabul edilmiş adaylara, sınav öncesinde EYS’ye giriş için gerekli olan kullanıcı adı ve 

şifreleri e-posta yoluyla iletilecektir.  

5. Sınava giriş için https://acibadem.almscloud.com/Account/LoginBefore adresinde göreceğiniz 

kırmızı "Sınava Giriş için Tıklayın" butonuna kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ile tıklamanız 

gerekmektedir (örnek resme bakınız). 



  
6. Aynı zamanda ikinci bir cihaz aracılığıyla Zoom programında da kameralarınızın açık olması 

gerekmektedir. Yalnızca bir cihazdan zooma bağlanılmalıdır. Örneğin, sınava bilgisayardan 

bağlanacaksanız zooma sadece telefondan bağlanınız.  

7. Sınav öncesinde başvuruları kabul edilmiş adaylara e-posta yoluyla Zoom bağlantı linki 

paylaşılacaktır.  

8. ZOOM programına erişim imkânı olmayan öğrenciler çevrimiçi olacak şekilde Üniversitenin 

bilgisayar odalarında sınava girebilirler. Bu durumda Programımıza en geç 03.08.2021 tarihine 

kadar talebin bildirilmesi gerekir. (begum.ozbek@acibadem.edu.tr / 0216 500 42 67) 

9. Başvuranların “Kampüste Girilecek Çevrimiçi Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar” 

bilgilendirme yazısına uygun olarak yapabilirler. Bkz. 

(https://www.acibadem.edu.tr/duyurular/kampuste-girilecek-cevrimici-sinavlarda-uyulmasi-

gereken-kurallar) 

10. Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için tercihen Google Chrome yoksa Mozilla 

Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel 

olduğundan emin olunuz. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda 

klavyede “Ctrl” tuşuna basılı iken adres çubuğunun yanındaki “Bu sayfayı yeniden yükle” 

ikonuna tıklayarak sayfanızı yenileyebilirsiniz. 

11. Sınavda bir soruyu gördükten sonra, yanıtı işaretleyip/yazarak ya da işaretlemeden/yazmadan 

“sonraki” butonuna tıkladığınızda, diğer soruya geçilir ve sınav güvenliği nedeniyle bir daha 

önceki sorulara geri dönülememektedir. 

12. Sınavda yanlışlar doğruları götürmeyecektir.  

13. Sınav gerekliliklerini sağlayarak sınavdan 30 dakika önce hazır olunuz. Sınav öncesi kimlik 

kontrollü yoklama yapılacak, soru ve sorunlarınız ile ilgili konular çözüldükten sonra sınav 

başlayacaktır.  

14. Sınavdan önce Zoom hesabınızda isim ve soy isminizin doğru ve Türkçe karakterlerle yazılı 

olduğundan emin olunuz. 

15. Yukarıda da belirtildiği gibi, sınav esnasında EYS sistemine girdiğiniz bilgisayardan farklı olarak 

ikinci bir cihaz ile sizinle paylaşılacak Zoom linki aracılığıyla Zoom’a bağlanarak kameralarınızı 

açık konuma getiriniz.  

16. Kameranın açısı sizi otururken yandan çekecek şekilde ayarlanmalıdır (örnek resme bakınız). 

mailto:begum.ozbek@acibadem.edu.tr%20/
https://www.acibadem.edu.tr/duyurular/kampuste-girilecek-cevrimici-sinavlarda-uyulmasi-gereken-kurallar
https://www.acibadem.edu.tr/duyurular/kampuste-girilecek-cevrimici-sinavlarda-uyulmasi-gereken-kurallar


 
17. Kameranın yüksekliği bilgisayarınızla yaklaşık olarak aynı seviyede hem sizin yüzünüzü yandan 

hem de bilgisayar ekranınızı yandan görecek şekilde konumlandırılmalıdır. Lütfen bu konuda 

yaşayabileceğiniz bir sorun varsa sınav öncesinde çözünüz.  

18. Sınav sırasında bulunulan oda öğrencinin yüzünün ve hareketlerinin kamerada net bir şekilde 

seçilebileceği kadar aydınlık olmalıdır. 

19. Kameranızın duruşunu ve oturma düzeninizi sınav boyunca korumanız gerekmektedir. 

20. Sınav süresince bilgisayarınızın ekranı dışında bir yere bakmanız yasaktır.  

21. Sınav öncesi zoom hesabınızda mikrofonlarınız açık olabilir. Bu esnada soru ve sorunlarınız 

hakkında konuşabilirsiniz.  

22. Sınav esnasında mikrofonlarınız açık olacaktır fakat konuşmanız ve soru sormanız 

yasaktır. Sınav esnasında bir sorunla karşılaşırsanız lütfen sesinizi açıp, soru sormayınız; 

zoom’un chat kısmından yazabilirsiniz. Bilgisayar başında olacağımız için size anlık yanıt 

verebileceğiz. 

23. Her öğrencinin mikrofonu açık olacaktır, oturumlara ev sahipliği yapan gözetmenler 

öğrencilerin mikrofonlarını açıp kapatabileceklerdir. 

24. Sınav esnasında ekran değişikliği yapmak yasaktır. Ekran değişiklikleri EYS’nin sınav raporunda 

görülebilmektedir. 

25. Sınav sorularında hata ya da bir problem olduğunu düşünüyorsanız sınav sonrasında e-posta 

(ece.yayla@acibadem.edu.tr) gönderebilirsiniz. 

26. Bazı durumlarda EYS’de internet bağlantınızın zayıf olması durumunda EYS’nin işlemleri 

algılaması gecikebilmektedir. Lütfen peş peşe tıklamadan sabırla sistemin algılaması için 

bekleyiniz.  

27. Bağlantısı kopan adaylar ZOOM’a hemen (5 dakika içinde) geri gelmelidir. Sınavı devam ettiği 

halde ZOOM’a geri dönmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. 

28. Sınav sırasında herhangi bir bağlantı sorunu yaşamamak adına en az 8 mbps download ve 1 

mbps upload hızına sahip bir internet bağlantısına sahip olunması önerilmektedir. İnternet 

bağlantı hızının düşmemesi amacıyla sınava ve ZOOM programına erişilen bu iki cihaz dışında 

bulunan ortamdaki modeme bağlı diğer cihazların internet erişimlerinin sınav süresince 

kapatılması önerilir.  

   



29. Ayrıca cep telefonu kullanılıyorsa cihazın farklı bir internete bağlı olması önerilir.  

30. Sınav sırasında cep telefonunuzun dışarıdan aranmaması sağlanmalıdır. 

31. Telefon / tabletinizin bildirimleri kapalı olmalıdır. 

32. Sınav sırasında öğrencinin bulunduğu oda sessiz, sakin ve başka kimsenin bulunmadığı kapalı 

bir alan olmalıdır. Sınav sırasında öğrencinin bulunduğu ortama başka kimselerin girip 

çıkmaması gerekmektedir.  

33. Sınav esnasında sınav oturumunun hem EYS üzerinden işlem kaydı hem de zoom üzerinden 

görüntü kaydı alınacaktır. Söz konusu görüntü kayıtları ile ilgili işlemler Üniversitemizin aşağıda 

linki paylaşılan bildirimi çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. https://www.acibadem.edu.tr/universite/hakkinda/kisisel-verilerin-

korunmasi 

34. Sınav esnasında kopya çekilmesine ilişkin bir durum tespit edilmesi halinde sınavınız iptal 

edilecektir. 

35. Sınavdan 30 dakika dolmadan çıkılmayacaktır.  

36. Sınav başladıktan sonra 30 dk geçtiyse sınavınızı bitirdikten sonra zoom chat bölümünden 

sınavınızın bittiğini belirtmeniz ya da el kaldırarak beklemeniz ve sınav ekranınızda sınavın 

tamamlandığına dair uyarıyı yakından göstererek gözetmenin yazılı onayının ardından 

sınavdan çıkmanız gerekmektedir.  

37. Sınavda görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve 

bu konuda tam yetkilidir. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. 

38. Gereklilik halinde sınav sonrasında sınav esnasındaki kayıtlar üzerinde incelemeler yapılacaktır. 

Öğrenci, sınava başlamadan kurallar ve bilgilendirme bilgilerini kabul ederek sınava başlar. Bu 

onay ile adaylar, sınav esnasında yapılan tüm kayıtların sınavın güvenliğinin sağlanması ve 

geçerliliğinin kontrolü amacıyla toplanması ve saklanmasını kabul etmiş sayılır.  

 

 Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. 

 

 

Mülakat Sınavı:  

 

1. Mülakat Sınavı 12-13 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında yapılacaktır. 

(Mülakata girmeye hak kazanan adaylara e-posta adresleri üzerinden ayrıntılı bilgi verilecektir.) 

2. Bilim sınavında başarılı olan adaylar belirtilen akademik takvime göre başvuru numaraları 

(başvuru sırasında sizlere verilmiş olan numara) ile ilan edilecektir.  

3. Bilim Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına girme hakkı kazanırlar.  

4. İlgili adaylara Mülakat Sınavı için gerekli Zoom bağlantı linki yine e-posta yolu ile iletilecektir.  

5. Adaylar alfabetik sırada mülakat sınavına alınacaktır.  

6. Mülakat sınavı sonuçları yine belirtilmiş olan akademik takvime göre başvuru numaraları 

(başvuru sırasında sizlere verilmiş olan numara) ile ilan edilecektir.  

 

 

Başarılar dileriz… 
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