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2020 - 2021 GÜZ DÖNEMİ ÇEVRİMİÇİ SINAV ESASLARI 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi çevrimiçi (online) vize sınavlarına ilişkin esaslar 

aşağıdaki gibidir:  

1. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için, kamera, mikrofon ile internet bağlantısına sahip 

olmaları gerekmektedir. Bilgisayarının kamerası ve mikrofonu bulunmayan ya da 

çalışmayan öğrenciler; cep telefonlarının kamera ve mikrofonlarını kullanabilirler. Bu 

donanımların sınav anında hazır bulundurulmamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.  

1.1. Sınav oturumları, Zoom uygulaması üzerinden açılacaktır. Sınava girmek isteyen 

öğrencilerin, Yeditepe uzantılı e-postalarıyla veya ad - soyadlarının tam halini 

belirterek, ilgili dersin sınavına ilişkin olarak açılan Zoom toplantısına katılmaları 

gerekmektedir. 

1.2. Sınav için belirlenen oturum, öğretim üyesi tarafından sınav saatinden 15 dakika önce 

öğrencilerin girebilmesine hazır hale getirilecektir.  

1.3. Öğrenciler sınava kameraları ve mikrofonları açık şekilde gireceklerdir ve sonrasında 

da sınav sorumlularının talimatı çerçevesinde hareket edeceklerdir. 

1.4. Kameranın konumunun tüm odanın genel durumunu ve öğrenciyi gösterecek şekilde 

ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Sınav esnasında öğrenciler, yeterince aydınlık ve 

sessiz bir ortamda bulunmalıdır. Öğrenci odada yalnız olmalıdır. Sınav anında başka 

bir kişinin odaya girmemesine özen gösterilmelidir. 

1.5. Seslerin karışmaması açısından öğrenciler hoparlörlerini kısabilecek ya da 

kapatabilecektir. Fakat öğrenciler sınav gözetmenleri tarafından kendilerine yapılan 

uyarıları görebilmek için ekranı düzenli olarak kontrol etmelidir.  

1.6. Kameranın veya mikrofonun kapanması ya da talep edildiği halde cevap alınamaması 

durumunda, öğrenciler sınava devam edecektir. Ancak bu durumun makul süreyi 

aşması halinde durumun tutanakla tespit edilmesi ve ardından yapılan inceleme 



sonucunda öğrencinin sınavının geçersiz sayılabilmesi mümkündür. Öğrenci bu 

takdirde sözlü (mazeret) sınava girebilecektir.  

1.7. Öğrenciler sınav süresince bilgisayar başından ayrılamayacaktır. Öğrencilerin sınava 

girerken öğrenci kimliklerinin yanında olması ve talep edilmesi halinde kameraya 

göstermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin sınav esnasında başkalarıyla iletişim 

kurması ve kulaklık, akıllı saat gibi bu amaca hizmet eden cihazları kullanması 

yasaktır.  

1.8. Vize ve vize mazeret sınavlarında kayıt alınabilecektir. 

1.9. Sınav esnasında gerekli görülmesi durumunda öğrencinin yardım almasını engellemek 

için geliştirilmiş olan yazılımlar kullanılabilecektir. Bu yazılımların hangisinin 

olacağını üniversite ve/veya sorumlu öğretim üyesi belirleyecektir. Şayet bu 

yazılımların kullanılmasına karar verilirse; seçilen yazılımın vermiş olduğu raporlama 

ve raporlamanın yaptırımları hakkında öğrenciler sınav öncesi bilgilendirilecektir.  

1.10. Sınav başladıktan sonra sınava girilemeyecektir. Sınava geç kalınması halinde 

öğrenciler mazeret sınavına girebileceklerdir. 

1.11. Kaynakların serbest olduğu sınavlarda öğrenciler gerekli kaynaklara 

ulaşabileceklerdir.  

1.12. Sınav ciddiyetini bozacak hareketlerde bulunulamaz. 

2. Sınav soruları, kural olarak Google Classroom üzerinden paylaşılacaktır. Öğrencilerin 

Classroom’a kayıtlı olmaması halinde , öncelikle Classroom’da Yeditepe uzantılı e-mail 

adresi ile oturum açması; ardından dersin öğretim elemanı tarafından gönderilen kodu 

kullanarak ilgili derse kaydolması gerekmektedir.   

2.1. Cevapların da kural olarak Google Classroom uygulamasına yüklenmesi 

gerekmektedir. Cevaplar, sınav süresi bitmeden önce sisteme yüklenmiş (ulaşmış) 

olmalıdır. Yükleme işleminin zaman alabileceği göz önünde bulundurularak, 

cevapların yüklenmesi için son dakikaların beklenmemesi önem arz etmektedir. 



2.2. Cevap kağıtlarının başında ve yüklenen dosyanın adında mutlaka ad - soyadın yer 

alması gerekmektedir.   

2.3. Cevap kağıtları Turnitin’e yüklenerek benzerlik raporu oluşturulabilecektir. Benzerlik 

raporunda çıkan sonuç sınavın değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacaktır.  

3. Öğrencilerin sınav kurallarına aykırı görülen davranışları tutanak altına alınacaktır.  

4. Vize sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler bakımından da mazeret 

sınavları sözlü şekilde yapılabilecektir. 

 

Sağlıklı mutlu ve başarılı günler dileriz. 


