
Sınav kuralları  öneml� ve değ�şt�r�lmezd�r, c�dd�yetle d�kkate alınmalıdır. H�çb�r �hmal
kabul ed�lemez. 
Sınavlarla �lg�l� öneml� b�lg�ler� (sınav kodları vb.) alacağınız �ç�n lütfen
....@l�ve.ac�badem.edu.tr e-posta hesabınızın akt�f olduğundan em�n olunuz.
ASOS üzer�nden yapılmakta olan bu sınavda �nternet bağlantınızın; b�lg�sayar, tablet
ya da cep telefonunuzun sağlıklı çalışıyor olması sorumluluğu tümüyle s�ze a�tt�r.
Meydana geleb�lecek elektr�k/�nternet kes�nt�s�, �nternet hızı vb. sorunlardan
ün�vers�tem�z sorumlu değ�ld�r. Eğer d�züstü b�lg�sayar, tablet ya da telefon
kullanacaksanız, c�hazınızın tamamen şarj ed�ld�ğ�nden, sınav süres�nce şarjlarının
b�tmeyeceğ�nden em�n olun.  Gerekl� tedb�rler� almak s�z�n sorumluluğunuzdadır. 
Sınavda tarayıcı kaynaklı b�r sorun yaşamamanız �ç�n Google Chrome veya Moz�lla
F�refox tarayıcılarından b�r�n� kullanıyor olmanız öner�l�r. Sınava başlamadan önce
tarayıcınızın güncel olduğundan em�n olunuz. F�refox 78 ve üstü, Chrome 86 ve üstü,
M�crosoft Edge 83 ve üstü, Safar� 13.1 ve üstü, sınavlara g�r�ş yapmak �ç�n kullanılab�l�r.
MAC kullanıyorsanız günlük kaydı �ç�n sınavdan önce kontrol etmel�s�n�z. 
Tarayıcınızın bu açıklamada bel�rt�len özell�klere sah�p olduğundan em�n olunuz. Bu,
s�z�n sınavda soru kaydetme ya da sınavı görmen�zle �lg�l� çok öneml� b�r özell�kt�r!
Tekn�k donanımınız yeterl� değ�lse Ün�vers�te s�ze kampüs b�lg�sayar laboratuvarlarında
�nternet er�ş�m� ve b�lg�sayar sağlayacaktır. Bunun �ç�n sınav tar�h�nden en geç 3 gün
önce ege.cone@ac�badem.edu.tr ve uzem@ac�badem.edu.tr �le e-posta yoluyla �let�ş�me
geçmen�z gerekmekted�r. 
S�ze b�ld�r�len tüm saatler İstanbul Standart Saat�d�r (GMT + 3) ve lütfen BİLGİSAYARINIZIN

SAATİNİZİ KONTROL EDİN! Sınavlar bu saate göre otomat�k başlayacağından mağdur

olmamanız �ç�n çok öneml�d�r! 

ASOS | UZEM SINAVLARI ÖĞRENCİ KULLANIM
KILAVUZU

ASOS (Acıbadem Sınav Otomasyon Sistemi) Üzerinden Yapılan Çevrimiçi
Sınavların Yönerge ve Kuralları  

ASOS'TA sınava girmeden önce aşağıdaki sınav yönergesi ve kurallarını dikkatle
okuyunuz. 
Kuralları okumadığınız için yaşayabileceğiniz sorunlarda, sınav itiraz hakkınız
bulunmadığını unutmayınız.

SINAV HAKKINDA  
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1) B�r�nc� e-posta: Her sınava kaydolmanız �ç�n asos@ac�badem.edu.tr adres�nden b�r e-posta

alacaksınız. Her sınav �ç�n s�ze farklı b�r URL ver�lecekt�r. G�r�şler yalnızca tek kullanımlıktır.

Sınav b�tt�kten sonra otomat�k olarak devre dışı bırakılacaktır. 

2) Kaydımı onaylayın: E-postadak� onay l�nk�ne (KAYDIMI ONAYLA) tıklayarak sınava kaydınızı

onaylayacaksınız. 

SINAV OTURUMUNDAN ÖNCE:  
Kaydolma Adımları : 



3) İk�nc� e-posta: Kaydınızı onayladıktan sonra �k�nc� b�r e-posta alacaksınız. Bu �k�nc� e-

posta, SINAV'a bağlantıyı (SINAVA BAĞLAN) ve g�r�lecek b�r SINAV KODU (güvenl�k kodunu)

�çer�r. (Göndermeden önce tüm SINAV KODLARINI test ett�k. SINAV KODU yazım

hatalarından kaçının; Koddan önce veya sonra fazladan boşluk bırakmayın, BÜYÜK veya

küçük Harfler, Özel Karakterler� vb. doğru şek�lde yazın!) 



4)Bağlantı YALNIZCA sınav gününde akt�f olacaktır. Kayıt �şlem� sırasında herhang� b�r

adımı atlarsanız sınava katılamazsınız. 

5) Sınav Portalı ASOS, sınav başlama saat�nden 60 dak�ka önce etk�nleşt�r�lecek ve

sınavın b�t�ş saat�nde kapatılacaktır. 

6)Sınav saat�nden 60 dk önce sınava bağlanmanız, yaşayab�leceğ�n�z tekn�k

sorunlara müdahale ed�leb�lmes� açısından önem taşımaktadır.

7)Sınav bağlantı l�nk�n� kullanarak (deneme veya başka b�r gerekçe �le) BİRDEN FAZLA

CİHAZDAN KESİNLİKLE GİRİŞ YAPMAYINIZ! S�stem bunu b�r güvenl�k �hlal� olarak

algılar ve sınava g�r�ş�n�z� engeller! 

8)ÖNEMLİ!!! Sınava bağlandığı halde �lk 5 dk �ç�nde sınavına başlamayan öğrenc�ler

sınav oturumundan çıkarılacaktır!!! 

AŞAĞIDA ÇEVRİMİÇİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE EKRANDA GÖRECEĞİNİZ,SINAV

KURALLARINI İÇEREN, OKUMANIZ VE ONAYLAMANIZ GEREKEN METİN  YER

ALMAKTADIR!!!

SINAV SIRASINDA: 

1) E-Posta hesabınız dışındak� tüm programları kapatın. TAM EKRAN MODU ve TEK

SEKMEDE SINAV ZORUNLUDUR. 

2) SORULARIN 60 sn SABİT SÜRESİ VARDIR.

3) SINAV SÜRESİ = TOPLAM SORU SAYISI kadardır.

4) Sınav boyunca kalan süren�z ekranda göster�lecekt�r.

5) Sınav süres� tamamlandıktan sonra, sınava er�ş�m otomat�k olarak kapanır.

6) Sınav esnasında, her sayfada b�r soru ve o soruya a�t yanıt alanı göster�lecekt�r.

İlerlemek �ç�n doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneğ� �şaretlemel� ve “kaydet”

butonuna 1 kez tıklamanız gerekmekted�r.

7) Her soruyu sadece 1 KEZ GÖRME HAKKINIZ vardır. Bu nedenle, soruları boş

bırakırsanız ve/veya kaydetmezsen�z, sınav güvenl�ğ� neden�yle b�r daha öncek�

sorulara ger� dönemeyeceğ�n�z� unutmayınız.

8) Kullandığınız c�hazın ve web tarayıcınızın ekran s�mge büyüklüğünün %75 ve

altında olması öner�l�r. Bu özell�k uzun soruları okuyab�lmen�z açısından öneml�d�r.



9) Sınava sadece 1 kere katılab�l�rs�n�z. “Sınavı B�t�r” butonunu tıkladıktan sonra veya

sınav b�t�ş saat�nden sonra tekrar g�r�ş yapamazsınız.

10) Sınav sayfasından herhang� b�r nedenle (�nternet sorunu, tekn�k, s�stem bazlı vb.)

ayrılırsanız end�şelenmey�n, sınava yen�den bağlanab�l�rs�n�z. İk�nc� e-postaya ger�

dönün ve aynı adımlarla devam ed�n. Sınav sayfasına ger� döndüğünüzde, kaldığınız

yerden, kalan sınav süren�z �le devam edeb�l�rs�n�z. Zaman kaybı olmayacaktır.

11) Sınav s�stem�ne er�şen kullanıcıların tüm hareketler� (S�steme başarılı ya da

başarısız g�r�ş denemeler� ve nedenler�, c�haz b�lg�s�, IP b�lg�s�, sayfalar/ sorular

arasında geç�şler, b�r başka IP’den yapılan müdahaleler ve �şaretlenen cevaplar vb.)

kayıt altına alınmaktadır ve sınavın sorumlu öğret�m elemanı, s�z�n ASOS üzer�ndek�

hareketler�n�z� tak�p edeb�lmekted�r.

12) Tekn�k sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız sınav sırasında uzem@ac�badem.edu.tr

ve/veya Eg�t�m.Teknoloj�ler�@ac�badem.edu.tr adresler�ne mesaj yollayarak bekley�n!

13) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çekt�rmek,

sınavlarda tehd�tle kopya çekmek, kend� yer�ne başkasını sınava sokmak veya

başkasının yer�ne sınava g�rmek g�b� nedenlerle sınav düzen�ne uymadığı bel�rlenen

öğrenc�ler�n sınavları geçers�z sayılır ve Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n

Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem başlatılır.

SINAVIN SONUNDA: 

Sınavınızı b�t�rd�ğ�n�zde sınavınızı göndermek �ç�n “BİTİR” (BİTİRME) butonuna

tıkladığınızdan em�n olunuz. Sınav süres� b�tt�ğ�nde sınav otomat�k olarak kayded�l�r ve

kapanır. 

Herhang� b�r sorunuz varsa eg�t�m.teknoloj�ler�@ac�badem.edu.tr �le �let�ş�me geç�n�z.
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S�steme ‘asos.ac�badem.edu.tr’ l�nk�nden g�r�ş yapılır. 
ASOS ana sayfası açıldıktan sonra ekranın sağ üst köşes�ndek� ‘G�r�ş Yap’
bağlantısına (veya sol üst köşedek� ‘G�r�ş’ bağlantısına) tıklanır.

Ş�fre güvenl�k gereğ� en az b�r büyük ve küçük harf, rakam ve noktalama �şaret�
(nokta, v�rgül, ünlem vb. g�b�) �çermel� ve ş�frede e-posta adres�nde geçen
kel�meler olmamalıdır. 
Ş�fre bel�rlend�kten sonra açılış ekranında çıkan menüye ‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Ş�fre’
yazılarak s�steme g�r�ş yapılır. 
‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Ş�fre’ �le g�r�ş yaptıktan sonra ekranın solundak� menüde
‘Sınavlar’ sekmes� açılacaktır.
S�steme g�r�ş yaptıktan sonra sağ üst köşede çıkan adınızın üzer�ne tıklayarak
s�stemden güvenl� çıkış yapab�l�rs�n�z. Ayrıca prof�l sekmes�ne g�derek k�ş�sel
b�lg�ler�n�z� ve ş�fren�z� değ�şt�r�p, prof�l fotoğrafı ekleyeb�l�rs�n�z. 

S�steme g�r�ş yaparken Kullanıcı Adınız: .......@l�ve.ac�badem.edu.tr adres�n�z 
Ş�fren�z: Acıbadem Kullanıcı(Bademnet) ş�fren�zd�r.

Programa Erişim ve Giriş İşlemi 

ASOS | GÜNCELLENEN SİSTEME GİRİŞ
ÖZELLİKLERİ

 



Sınav                        bağlantısını
tıklanır. Açılan sayfada ‘Sınava
g�r�ş� onayla’ l�nk� �le sınav
onaylanır.
Artık sınav saat�ne geld�ğ�nde
sınava bağlanmaya hazırsınız!                     

Sınava g�r�ş yapmak �ç�n ekranın solunda bulunan ‘Sınavlar’ sekmes�n�n altında
bulunan ‘Yakın sınavlar’ tıklanır. 

Açılan sayfada eklenm�ş olduğunuz sınavlar l�stelenecekt�r.

Öğrenci sınava giriş adımları
I. S�stem yoluyla sınava g�r�ş 

Bağlantısı kullanarak sınava

bağlanab�l�rs�n�z. 



S�z�n �ç�n s�stem b�r sınav kaydı oluşturur ve s�stemde kayıtlı e-posta hesabınıza sınav
kaydınızı onaylamanız �ç�n b�r e-posta gönder�r.
Bu e-postada s�ze a�t b�lg�ler�n ve sınavın doğruluğunu kontrol ett�kten sonra ‘Kaydımı
Onayla’ bağlantısına tıklanır.
Gelen sayfada ‘Sınav g�r�ş� onayla’ l�nk� �le onayı verd�kten sonra s�ze yen� b�r e-posta
gönder�l�r: Sınav onayınız tamamlandı! e-postası.
Lütfen bu e-postayı d�kkatl� b�r şek�lde okuyunuz. Sınav kaydınızı �lg�l� bağlantıya tıklayıp
tamamladıktan sonra ‘Hızlı sınav onayı tamamlandı.’ ekranını gördüğünüze em�n
olunuz.
S�ze kısaca:
Sınava ne kadar zaman kala bağlanab�leceğ�n�z�,
Sınav soru akışının ne zaman başlayacağı hakkında b�lg� ver�r.
E-postadan kopyaladığınız güvenl�k kodunu, yen� gelen ekranda bulunan ‘Sınava g�r�ş
kodu’ alanına yapıştırınız. ‘Sınava G�r�ş� Dene’ bağlantısını tıklayarak sınava g�rmeye
hazırsınız. 

Öğrenci sınava giriş adımları

II. e-Posta aracılığıyla sınava g�r�ş
 

Dikkat! Sınava bağlanma izninin başladığı andan itibaren sınava bağlanabilirsiniz.


