
(Türkçe çeviri aşağıdadır) 

Respondus and Zoom Guidance for Students (For online exams) 

Respondus:  

Read the instructions below carefully (Warning: You have to set up Respondus software) 

 How to take an Exam in Respondus system 
 How to take an Exam in Respondus system (Arabic) 
 Respondus Kullanarak Sinavlara Girme (Türkçe) 

 

Zoom:  

1. Join your teacher’s meeting room first through your phone. Place your phones as in the following 

photos (showing your face, your computer & the computer screen.) You should either silence your 

phone or put it into “airplane” mode with wifi connection.  

 
2. Turn on your camera & microphone.  

3. Your teacher will give you a password for the exam. 

4. When your teacher tells you to start the exam, go to your Blackboard course, find the exam and start 

it by clicking “Launch Lockdown Browser”. It will ask for a password. Enter the password that your 

teacher has provided and start the exam. 

5. You can finish the exam and leave by clicking “Finish attempt” >>> “Submit all and finish” and click 

“Exit Browser” 

6. You should install Respondus Lockdown Browser before the exam day and test the settings. 

--------------------- 

Öğrenciler için Zoom & Respondus Kılavuzu (Online sınavlar için) 

Respondus: 

Aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz (Dikkat: Respondus yazılımını kurmanız gerekmektedir) 

 How to take an Exam in Respondus system 
 How to take an Exam in Respondus system (Arabic) 
 Respondus Kullanarak Sinavlara Girme (Türkçe) 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/How%20to%20take%20an%20Exam%20in%20Respondus%20system.pdf
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/How%20to%20take%20an%20Exam%20in%20Respondus%20system_Arabic.pdf
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/Respondus%20Kullanarak%20Sinavlara%20Girme.pdf
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/How%20to%20take%20an%20Exam%20in%20Respondus%20system.pdf
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/How%20to%20take%20an%20Exam%20in%20Respondus%20system_Arabic.pdf
http://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/Respondus%20Kullanarak%20Sinavlara%20Girme.pdf


 

Zoom: 

1. Öncelikle cep telefonunuzu kullanarak öğretmeninizin toplantı odasına katılın. Telefonunuzu aşağıdaki 

resimdeki gibi yerleştiriniz (yüzünüzü, bilgisayarınızı ve bilgisayar ekranını gösterecek şekilde). 

Telefonunuzu ya sessize alın yada “uçak” moduna getirip wifi bağlantısını açın. 

 
2. Kameranızı ve mikrofonunuzu açın. 

3. Öğretmeniniz size sınav için bir şifre verecektir. 

4. Öğretmeniniz size sınava başlamanızı söylediğinde, Blackboard sınıfınıza gidin, sınavı bulun ve   

“Launch Lockdown Browser” seçeneğine tıklayarak sınavı başlatın. Şifre isteyecektir. Öğretmeninizin 

verdiği şifreyi girin ve sınava başlayın. 

 

5. Sırasıyla “Finish attempt” >>> “Submit all and finish” and click “Exit Browser” tıklayarak sınavı 

bitirebilir ve ayrılabilirsiniz. 

6. Sınav gününden önce Respondus yazılımını kurmanız ve test etmeniz gerekmektedir. 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592

