
Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtildiği şekilde Eylül ayının 

ilgili haftalarında güz ve bahar dönemi dersleri için ayrı ayrı yapılacaktır 

(7 Eylül -20 Eylül 2020). Bu süreç, final döneminin devamı niteliğinde 

olarak değerlendirilip, Final sınavlarında uygulanan yöntemlerin tümü bu 

süreç için de geçerli olacaktır. 

 

Sınavların yapılması, normal eğitim-öğretim dönemlerinden biraz farklılık 

göstermektedir. Dijital ortamda yapılacak olan bu sınavların organizasyonu 

ve alt yapının sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi bakımından bu sürecin 

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar HUZEM sorumlularının destekleri ile, ÖİDB, 

BİDB ve HUZEM işbirliği ile planlanarak yürütülmesi gerekmektedir. O 

nedenle, ders sorumlularımızın yapacakları sınav için bu birimlerin 

koordinasyonu önem taşımaktadır. ÖİDB'nın koordinasyonunda sınav takvimi 

sistem üzerinden F2 ve F3 alan öğrencilerin olduğu tüm dersler otomatik 

olarak çekilecek ve sisteme aktarılacaktır. Bu süreçte şayet açılmasını 

beklediğiniz ancak açılmamış olarak gördüğünüz dersiniz varsa bu hususta 

ÖİDB ile temasa geçebilirsiniz. 

 

Ek olarak, bu sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından program sorumluları 

sınav takvimini belirlerken, mesai saatleri dışındaki zaman dilimlerini 

kullanmayı da bir seçenek olarak göz önünde bulundurmalıdır. Özellikle, her 

bölümün çevrimiçi yapılacak sınavlarını mümkün olduğunca her güne dağıtacak 

şekilde yerleştirmesi, belli zaman aralıklarında yaşanacak yoğunluğun 

önlenmesi için önemlidir. 

 

Son olarak, ders sorumlularımız sınavlarını hazırlamak için sürenin az 

kalacağı ve soruları yetiştiremeyecekleri kaygısını da yaşamaktadır. Bu 

konuda ders ve öğrencilerinin belirlenmesinin hemen ardından en kısa sürede 

sistem kullanıma hazır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kullanacağımız 

sistem evdekal ve yazokulunda kullandığımız sistemin aynısı olacağından ders 

sorumlularının aşina oldukları bir sistem olacaktır. Sınav oluşturma ile 

ilgili işlem adımları huzem.hacettepe.edu.tr [1] adresinde Uzaktan Eğitimde 

Değerlendirme sekmesinin altında, Moodle Sınavı Öğesi ile ilgili SSS 

videoları altında ekran video kaydı olarak anlatılmıştır. 

 

2019-2020 Öğretim Yılı Bahar döneminde genel sınavlar için kullanılan 

evdesinav1.hacettepe.edu.tr[2], evdesinav2.hacettepe.edu.tr [3] ve 

evdesinav3.hacettepe.edu.tr [4] adresleri 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:59'da 

kapatılacaktır. Sistemler kapatılmadan önce buralarda yer alan sınav 

bilgilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz. Bu sistemler kapatıldıktan sonra 

bütünleme sınavlarının yapılacağı sistem devreye alınarak tanımlamalar 

yapılacaktır. 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:00'dan itibaren 

evdesinav.hacettepe.edu.tr adresinden bütünleme sınavlarınızı 

tanımlayabileceksiniz. 

 

Derslerini Blackboard üzerinden yürüten ders sorumlularımız ise aynı şekilde 

devam edebileceklerdir.   

 

Links: 

------ 

[1] http://huzem.hacettepe.edu.tr/   

[2] https://evdesinav1.hacettepe.edu.tr/ 

[3] https://evdesinav2.hacettepe.edu.tr/ 

[4] https://evdesinav3.hacettepe.edu.tr/ 
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