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Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar 

1. Sınav süresince internet bağlantısının devamlılığı öğrencilerin sorumluluğundadır. 
Hangi sebeple olursa olsun sınav esnasında internet bağlantısının kopması veya 
kameranın kapanması durumunda sınav  geçersiz sayılacaktır. 

2. Tüm öğrenciler aynı anda sınava başlarlar ve aynı anda sınavı bitirirler. Buna aykırı 
hareket eden öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. 

3. Öğrencilerin kendilerine ait bir ZOOM hesabı olmalıdır (https://zoom.us/). ZOOM 
uygulaması hem sınavda kullanılacak bilgisayara hem de öğrencinin akıllı cep 
telefonuna yüklenmelidir. 

4. Öğrencinin ZOOM hesabındaki kullanıcı adı ve fotoğrafı, üniversite öğrenci kimliği ile 
aynı olmalıdır. Aksi takdirde öğrenci sınava kabul edilmeyecektir. 

5. Sınava girilen odada kendinizden başka hiç bir kimsenin bulunmaması gerekmektedir. 
Gözetmenler öğrencilerin bilgisayar ekranının yönünü çevirmesini isteyerek sınav 
odasında başka birinin olup olmadığını kontrol edecektir. Sınava girdiğiniz odada 
sizden başkası olması durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

6. Sınav yanıt kağıdı olarak daha önce size  gönderilen antetli evrakın bir veya bir kaç 
kopyasını basılı olarak hazır tutmanız gerekmektedir.  

7. Sınav yanıt kağıdında doldurulması gerekli olan tüm alanlar sınav başlamadan 
doldurulmalı ve sınav yanıt kâğıdının her sayfasının alt ve üst tarafı öğrenci tarafından 
imzalanmış olması gerekmektedir. İmzasız yanıt kağıtları geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav başlamadan önce, gerekli bilgisayar uygulamalarının (E-posta, Internet explorer, 
Chrome, ZOOM vb ile internet bağlantısının) sınavda kullanılacak bilgisayara 
kurulmuş ve çalışır durumda olduğu öğrenciler tarafından kontrol edilmelidir. 

9. Sınavdan hemen önce size e-posta ile gönderilen davet linkini kullanarak sınava 
girebilirsiniz. 

10.  Gözetmentler sınav başlamadan önce Üniversite kimliğinizi ve yüzünüzü kameraya 
yaklaştırmanızı isteyerek kimlik kontrolü yapacaklardır. Sınav baştan sona kayıt altına 
alınacaktır. 

11. Öğrenciler sınava girerken ZOOM uygulamasında yer alan sanal arka plan resimlerini 
(Virtual Background) kullanamazlar. Sınav için kullanılan bilgisayarın kamerası, 
öğrencinin çevresini ve el hareketlerini rahatça görüntüleyecek şekilde ayarlanmalıdır. 
Aksi davranışta bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

12. Sınav sırasında ZOOM uygulamasında yer alan mikrofonu kapalı olmalı,  eğer kulaklık 
kullanıyorsanız sınav gözetmeninin duyabilecek şekilde ayarlanmış olmalıdır. Gerektiği 
durumlarda sınav gözetmeni mikrofonunuzu açmanızı isteyebilir. 

13. Sınav soruları ZOOM uygulamasında mevcut olan ekran paylaşma (share)  
fonksiyonuyla paylaşılacaktır.  

14. Öğrencilerin sınavın başlangıcında PRTSC (Print Screen) ile sınav sorularının bir 
kopyasını bilgisayar ekranlarına (Desktop) kayıt etmeleri gerekmektedir.  



15. Sınav esnasında bilgisayarınız tam ekran modunda ve duvara yaslanmış olarak 
kullanmalısınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

16. Sınav esnasında kullandığınız masanın üstünde, altında, çevresinde herhangi bir ders 
notu, kitap, vb olmamalıdır. Gözetmenler hem cep telefonlarınız ile hem de 
bilgisayarlarınızdaki kameralar ile bu durumu kontrol edeceklerdir. 

17. Sınav esnasında cep telefonları sessize alınmalıdır. Cep telefonları veya başka bir 
iletişim aracı ile kopya teşebbüsünde bulunulması durumunda Medeniyet Üniversitesi 
sınav yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. 

18. Sınav sonrasında hiç vakit kaybetmeden (en geç 5 dakika içinde) yanıt kâğıdınızın 
fotoğrafını akıllı cep telefonuza indireceğiniz bir belge tarama programında  ( Adobe 

Scan,  Office Lens, Cam Scanner gibi)  tarattıktan  sonra sizinle paylaşılan ilgili 
öğretim üyesinin ve sınav gözetmenin  e-posta adresine göndermelisiniz. E-postanızın 
konu kısmına sınavın ismini ve kendi adınızı yazmalısınız. Eğer birden fazla yanıt 
sayfasını taratmak durumunda kalırsanız hepsini aynı e-posta ile göndermelisiniz. İyi 
taratılmayan ve okunaklı olmayan sınav yanıt kağıtlarının sorumluluğu sizdedir. 

 

Bu çevrimiçi  sınav yönergesi Bahar 2020 dönemi final ve bütünleme sınavları için 
geçerlidir. 

 


