
Sevgili öğrenciler, 

 

Online sınavlarda herhangi bir teknik sorun yaşamamanız için aşağıdaki bilgileri dikkatlice 

okumanızı ve sınava hazırlanmanızı öneririz. 

 

 

Çevrimiçi ELC sınavları için teknik gereksinimler şunlardır: 

 

 

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. Güvenilir 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 için Safari ve 

Internet Explorer tarayıcıları önerilmez. 

 

Tarayıcı Masaüstü Tarayıcısı Nasıl Güncellenir 

Chrome Update link 

Edge Update Link  

Firefox  Update Link  

 

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. 

 

https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/Hosting/Browser_Support/Browser_Checker
https://support.google.com/chrome/
https://support.google.com/chrome/answer/95414?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/microsoft-edge
https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/01/15/upgrading-new-microsoft-edge-79-chromium/
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release
https://zoom.us/download?zcid=1231
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000006-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dhEVah8ypMMpNEvQsuZKakP9wct_wR-FwkFeoEkRhKh7fZL7sPwJ98vzCN5GYcfQVcZhqb17lrUYw_D-mLFjlDgQWZphrZkwAwmfQ-znLc1kyBKD0dnrmS_W_94Q2iUtjujZvILeIJ5CuIGA83cPJ1eECCT5vzlvk9dGbC-ieiOt5Yvfz9DYEscnz3MLvmHh9&nonce=636536716868141227.Y2RmMTM3NDgtNzYxYS00OGMyLWI5ZGYtNzU2ZDliNDViN2JmNzJiNTc0NzEtYjVlZS00Y2QwLWI2NzgtNzk4ZDQ2ZTk3ZTBl&redirect_uri=https%3a%2f%2fportal.office.com%2flanding&ui_locales=tr-TR&mkt=tr-TR&client-request-id=173b38cc-433b-443d-95db-c05008458e54&msafed=0
https://www.speedtest.net/


8. Sınava başlamadan önce bilgisayarınızın tamamen şarj edildiğinden veya güç bağlantısına 

takılı olduğundan emin olun. 

 

9. Sınavda, telefonunuzu yalnızca 

• 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. 

 

En iyi dileklerimizle, 

İngilizce Dil Merkezi Direktörlüğü 

 

https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT204023
mailto:it@ku.edu.tr

