
SINAV UYGULAMA TALİMATLARI 

 

1. Öğrenci sınav alanı için boş bir oda ve boş bir masa ayarlayacak. Eğer evinde böyle bir ortam 

oluşturamıyorsa bulunduğu ilin üniversitesi veya halk kütüphanesinden faydalanacaktır. Eğer bu da 

mümkün değilse sınav sırasında, kamera açısının değişmemesi, harici gürültü olmaması, kamera açısına 

başka birinin girmemesini sağlayacak ve öğrencinin başka biri ile konuşmayacağı bir ortam öğrenci 

tarafından oluşturulacaktır. Ayrıca sınav sırasında sınav alanına başka kişilerin girmesi mümkün 

olduğunca engellenmelidir. 

2. Sınav sırasında yanında sadece boş A4 kâğıdı, kalem, hesap makinası, silgi ve cep telefonunu, tablet 

veya kameralı bilgisayar bulundurabilecektir.  

3. Sınav sırasında yerinden kalkarsa, elleri kamera açısından çıkarsa, kamera kapanırsa, ses kapatılırsa, 

internet kesilirse (bu konuda tolerans dersin öğretim üyesine bırakılmıştır) öğrencinin sınavı geçersiz 

sayılacaktır.  

4. Sınav için Google Meet uygulamasından toplantı oluşturulacak ve linki classroomdan ilan edilecektir. 

Sınav soruları meet ekranından paylaşılacaktır. Öğrenci soruları ekrandan okuyacaktır. Ekranı 

büyütmek için ekrana dokunabilir ancak telefonu eline alamaz ve meet dışında başka bir uygulamaya 

giremez. 

5. Cep telefonu veya bilgisayar kamerası ve mikrofonu açık şekilde öğrencinin elleri, yüzü ve sınav 

kâğıtları görecek, ancak yazdığı okunmayacak şekilde masanın bir köşesine yerleştirilecektir. Öğrenci 

telefon veya bilgisayarın pilinin sınav sırasında bitmemesi için gerekti tedbiri almakla sorumludur. Eğer 

cep telefonu kullanılıyorsa telefon sınav kâğıdı ile aynı düzlemde olacak (örneğin masa üzerinde), 

bilgisayar kullanılıyorsa yazdıkları okunmayacak şekilde ayarlanacaktır. Sorular ekrandan okunacağı için 

mesafe optimize edilecektir. 

6. Sınav süresi bitene kadar öğrenci sınav yerini terk edemeyecek, erken yükleme yapamayacak ve 

Google Meet uygulamasından çıkamayacaktır.  

7. Sınav bitmiştir anonsu verildiğinde cep telefonunu ile cevap kâğıtlarını Camscanner veya benzeri bir 

uygulama ile tarayıp pdf halinde dersin Classroom sınıfına yüklenecektir. Bu işlemler için öğrenciye 5 

dakika süre verilecektir. Tarama sadece pdf formatında ve sadece sınav kağıdını alacak şekilde 

yapılacak, resim vb formatlar kabul edilmeyecek, okunabilir olacaktır. 

8. Her bir cevap kağıdına ad-soyad ve öğrenci numarası bilgileri girilecek ve imzalanacaktır.  

9. Pdf dosya ismine sırayla öğrenci numarası, adı ve soyadı yazılacaktır. 

     Örnek: 190303071_Omer_Kaplan.pdf 


