
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sınavları elektronik ortamda yapılacak olup 

aşağıdaki hususlar dikkatinize sunulur. 

  

Sınava başlamadan önce kimlik kontrolünü sağlamak ve yoklama almak adına 

öğrencilerin kameraları açık ve kayıt altına alınır halde iken öğrencilerin TAÜ öğrenci kimlik 

kartlarını veya nüfus cüzdanlarını ya da yerine geçecek resmi kimlik kartlarını ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Sınavlara öğrenciler ders izlencesinde bildirilen çevrimiçi araç üzerinden kameraları 

açık, yüzleri görünür ve tanınır durumda sınava katılmalıdır. Kimlik kontrolünden itibaren 

öğrencilerin tüm performansları kayıt altına alınacaktır. Sınav sürecinde başka bir şekilde 

sınav evrakının, diğer öğrencilerin kaydının alınması, depolanması, saklanması, başka 

platformlarda paylaşılması, soruların ve/veya cevapların dağıtılması gibi durumlarda ilgili 

mevzuat uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. 

. 

Bir öğrencinin çevrim içi sınavlarda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çekmeye 

veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirtmeden 

kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarının 

kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, öğrenci hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Sınav günleri öncesi ve sınav günleri boyunca genel/yüksekokul/fakülte/enstitü ve ders 

bazında yapılan duyurular öğrenciler tarafından dikkatle takip edilmelidir. Duyuruları takip 

etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

Her sınav, verilen süre içerisinde ve öncesinde öğrenciye bildirilen yönerge 

doğrultusunda ara vermeksizin tamamlanmalıdır. Bu nedenle sınav oturumu öncesinde 

bilgisayar şarjının bitmesi, internet bağlantısının kopması vb. olası durumlar için öğrenci 

gereken önlemleri almalıdır. Cihaz, internet bağlantısı vb. sınava uygun koşulların sağlanması 

öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

Sınavın yapılacağı masaüstü veya dizüstü bilgisayarın sahip olması gereken 

temel/asgari yazılım ve internet özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Sınav esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve yükleme sürelerinin sınavı 

etkilememesi için en az 8 Mega Bit/sn hızında kesintisiz bir internet bağlantısının olması 

tavsiye edilir. Olası internet kopmalarının önüne geçmek için mümkünse kablosuz internet 

(wi-fi) yerine kablolu internet tercih edilmelidir. 

 

Sınav öncesinde sınav ekranı dışında tüm sekmeler kapatılmalıdır. Ayrıca sınav 

esnasında arka planda çalışan programlardan kaynaklanabilecek çeşitli sorunlarla 

karşılaşmamak için internet bağlantısı kullanan diğer uygulamaların da kapatılması 

gerekmektedir. 

 

Eş zamanlı çevrim içi gerçekleşen sınavlarda sınavın yapılacağı bilgisayar dışında aynı 

internet ağına bağlı diğer (bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, tablet vb.) tüm cihazların 

internet bağlantısının kesilmesi ya da tamamen kapatılması önerilir. 

 

 Sınavın yapılacağı masaüstü veya dizüstü bilgisayarın kameralı olması; kamerasız 

bilgisayar ise harici kamera kullanılarak harici kameranın çalışır durumda olduğundan emin 



olunması öğrencinin sorumluluğundadır. Gözetimli sınavlarda kameranın çalışır durumda 

olması ve sınav süresi boyunca açık tutulması öğrencinin sorumluluğundadır. 

 

Dersin veya sınavın izlencesinde ilan edilen ve sınavlarda kullanılacak çevrimiçi 

platformlara giriş yapmak için okul tarafından verilen TAÜ öğrenci kullanıcı adı ve şifresi 

kullanılacaktır. 
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