
Çevrimiçi ELC sınavları için teknik gereksinimler: 
  
Sınav gününden Önce: 
 
1.  KUEPE'yi bir masaüstü bilgisayardan veya bir dizüstü bilgisayardan web kamerası 
ve mikrofon kullanarak (yerleşik veya harici) almanız gerekir. 
 
Önemli Uyarı: Tabletler ve telefonlar sistem gereksinimlerini desteklemeyebilir ve 
sınavda okurken, dinlerken ve yazarken zorluk yaşayabilirsiniz. 
  
2.  Güvenli bir İnternet bağlantınızın olması gerekir (tercihen kablolu bir bağlantı) 
  
3.  Blackboard'un tarayıcınızda çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekir. 
 
·   Blackboard için aşağıdaki dört ana tarayıcıyı kullanabilirsiniz. 
·   Blackboard Learn'ün tarayıcınızı destekleyip desteklemediğini görmek için 
bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 
 
Önemli Uyarı: Blackboard en iyi Chrome ile çalışır. Blackboard test aracı 
içinSafari ve Internet Explorer tarayıcıları önerilmez. 
 
   

 
 
 
 
 
4. Windows 

veya Mac için Zoom uygulaması: Bu bağlantıdan  Zoom uygulamanızın güncel 
olduğundan emin olun. Ayrıca cep telefonunuzda Zoom uygulaması bulunduğuna emin 
olun. 
  
5. Bilgisayarınızın aşağıdaki desteklenen işletim sistemlerinden birini çalıştırdığından 
emin olun: Windows 8, Windows 10, macOS 10.12 veya üstü. 
  
6. Windows veya Mac için Microsoft ofis uygulaması: Bilgisayarınızda / dizüstünüzde 
Microsoft ofis uygulamaları yoksa, lütfen sınavdan önce bu bağlantıyı kullanarak kurun. 
  
7. Bağlantı hızınız 1.0 Mbps (İndirme) / 0.8 Mbps (Karşıya Yükleme) üzerinde 
olmalıdır. İnternet hızınızı buradan kontrol edebilirsiniz. 
  
8. Sınava başlamadan önce bilgisayarınızın tamamen şarj edildiğinden veya güç 
bağlantısına takılı olduğundan  emin olun. 
  
9. Sınavda, telefonunuzu yalnızca 
 

Tarayıcı Masaüstü Tarayıcısı Nasıl Güncellenir 
Chrome 

 

Update Link 

Edge Update Link 

Firefox Update Link 



• bilgisayarınızın kamerasıyla ilgili bir sorun varsa Zoom'a bağlanmak için, 
• internet bağlantınızın kopması durumunda bir Kişisel Erişim Noktasına(hotspota) 
bağlanmak için kullanın.Hotspot'u başka hiç kimsenin kullanmaması için bilgisayarınıza 
bir parola ile kaydedin. 
• Hotspot'u kurmanıza yardımcı olacak aşağıdaki bağlantıları kontrol edebilirsiniz: 
 
1. Android telefonlar: https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=en 
2. iPhone: https://support.apple.com/en-us/HT204023 
  
Zoom'a bağlanmak için kullanmanız gerekmesi ihtimaline karşı telefonunuzun tam 
şarjlı olduğundan emin olun. 
  
10. Blackboard sayfasında gezinmek için tarayıcının geri  düğmesini kullanmayın. Bu, 
testinizde sorunlara neden olabilir. 
  
11. Yazma sınavınızı Microsoft Word'de DOCX olarak kaydedecek ve Blackboard'a 
yükleyeceksiniz. Bilgisayarınızda nasıl DOCX olarak kaydedeceğinizi bilmiyorsanız, 
lütfen öğrenin. 
  
Eğer desteğe ihtiyacınız olursa, it@ku.edu.tr adresine danışabilirsiniz. 
 


