
(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. Set up Zoom software on your computer (https://zoom.us/download)  

2. Join your teacher’s meeting room first. A 

Alternative 1: You should join from your browser as shown below. Click “cancel” a few time until you 

see “join from your browser” at the bottom. Join Zoom with it. 

 

 
***If you directly join with Zoom software, it may be closed by the Respondus. 

Alternative 2: You can join through https://zoom.us/join When you go to this website, enter the the 

Zoom Meeting ID (only the number part with 10 or 11 digits) 

Alternative 3: You can join through your phone. Place your phone properly so that your teacher can 

fully see you. 

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://zoom.us/download
https://zoom.us/join


3. Turn on your camera & microphone.  

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

5. 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. 

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

“Exit Browser” 

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

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) 

 

Zoom: 

1. Bilgisayarınızda Zoom yazılımını kurun (https://zoom.us/download) 

2. Önce öğretmeninizin toplantı odasına katılın.  

Alternatif 1: Zoom’a aşağıda gösterildiği gibi katılmalısınız. Önce “cancel”a, aşağıda “join from your 

browser” ortaya çıkana kadar birkaç kez tıklayın. Oradan Zoom’a baağlanın. 

 

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://zoom.us/download


***Bu şekilde değil de direk Zoom programıyla bağlanırsanız, Respondus Zoom programını 

kapatacaktır. 

Alternatif 2: https://zoom.us/join adresine giderek de bağlanabilirsiniz. Bu adrese gittiğinizde, verilen 

Zoom toplantı ID kodunu giriniz (sadece sayılardan oluşan 10 yada 11 haneli kod) 

Alternatif 3: Telefonunuzla da bağlanabilirsiniz. Telefonunuzu, öğretmeninizin sizi tam olarak 

görebileceği bir şekilde yerleştiriniz. 

3. Kameranızı ve mikrofonunuzu açın. 

4. Öğretmeniniz size sınav için bir şifre verecektir. 

5. Öğretmeniniz size sınava başlamanızı söylediğinde, Blackboard sınıfınıza gidin, sınavı bulun ve “Launch 

Lockdown Browser” seçeneğine tıklayarak sınavı başlatın. Şifre isteyecektir. Öğretmeninizin verdiği 

şifreyi girin. 

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

bitirebilir ve ayrılabilirsiniz. 

https://zoom.us/join

