
MATEMATİK BÖLÜMÜ UZAKTAN/ONLINE SINAV UYGULAMA TALİMATLARI 

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının 20.11.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.74855 sayılı 

sınav güvenlik tedbirleri konulu yazısı gereğince online sınavlarda gerekli sınav güvenlik tedbirlerinin 

alınması amacı ile Bölümümüzde yapılacak olan Eşzamanlı sınavlarda ders sorumlusu öğretim elemanlarının 

tercihen kamera açık zorunlu sınav yapabilmelerine 10.03.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı Matematik Bölümü 

Akademik Kurulunda oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda; 

1. Sınavlar Google Meet ve ekran kaydı olarak kayıt altına alınarak arşivlenecektir. 

 

2. Sınav alanı için boş bir oda ve boş bir masa ayarlayınız. Eğer evinizde böyle bir ortam 

oluşturamıyorsanız bulunduğunuz ilin/ilçenin üniversitesi veya halk kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. 

 

3. Sınav boyunca cep telefonunuz kamerası açık tüm masayı, kendinizi ve kâğıtlarınızı 

görüntüleyecek şekilde yerleştiriniz (ekranınızı paylaşılacak soru sayfasına sabitleyiniz) ve sınav bitene 

kadar telefona kesinlikle dokunmayınız. 

 

4. Sınav oturma şekliniz kesinlikte ekteki görseller gibi olmak zorundadır. Kameranızın 

masanızdan yaklaşık 1 m uzağınızda soruları yazarken kalkmadan uzanabileceğiniz ve önünüzü 

görüntületecek şekilde sabitleyiniz. 
 

5. Sınav takvimde yer alan sınav başlama saatinde sınavlar Google Meet uygulamasından toplantı 

oluşturularak linki Classroom’dan ilan edilecektir. Sınavlar ilgili öğretim elemanı tarafından başlatılacaktır. 

Kalabalık sınıflar, gerekirse, gruplara bölünecek ve her grupta en fazla 30 öğrenci olacaktır. 

 

6.   Sınav sırasında yanınızda sadece boş (en fazla 3) A4 kâğıdı, kalem, silgi ve cep telefonunu (veya 

tablet) bulundurunuz. Sınava kesinlikle bilgisayarla girilmeyecektir.  

 

7. Sınav sırasında yerinizden kalkmayınız ve odaya kişilerin girmesini engelleyiniz.  

 

8. Sınavın başında ders sorumlusu tarafından sınav soruları paylaşılacak ve sınav cevaplama süresi 60 

dakikayı aşmayacaktır. Bir sınavın tüm işlemleri 90 dakikada tamamlanacaktır. 

 

9. Sınav kağıdına ad, soyad, numara, bölüm bilgilerinizi ve teslim edeceğiniz kağıt adeti yazıp 

imzalayınız. Sınav kağıdı cevap kağıtlarıyla birlikte teslim ediniz. 

 

10. Sınavın başında kimlik kartınızı ve ad, soyad, numara ve imzalı A4 kâğıtlarınızı önlü-arkalı 

olarak kameraya tutunuz. Aynı şekilde sınavın sonunda kullandığınız tüm kağıtları (soru kağıdı ve varsa 

müsvedde kağıtları) yazıları açık ve net okunacak bir şekilde kameraya tutunuz. Bunun dışında yüklenen 

herhangi bir kağıt değerlendirmeye alınmayacak ve kopya muamelesi görebilecektir.   

 

11. Sınav süresi bitene kadar hiç kimse sınav yerini terk edemez ve erken yükleme yapamaz. Sınav 

süresince sistemde kalmak ve sınav pozisyonlarını korumak zorundasınız.  

 

12. “Sınav bitmiştir” anonsu verildiğinde cep telefonunuzu alıp soru ve cevap kağıtlarını CamScanner 

veya benzeri bir uygulama ile tarayıp Pdf halinde dersin Classroom sınıfına yükleyiniz.  

 

13. Pdf dosyanızı “numara Ad SOYAD” şeklinde kaydediniz. Örnek: 20xxxxxxxx Ruşen YILMAZ 

 

14. Yükleme süreniz 5 (beş) dakika olacaktır. Bunun için sınavdan önce gerekli hazırlıkları yapınız. 

 

UYARI: Sınav sırasında veya sonrasında kopya çektiği veya çekmeye teşebbüs ettiği tespit edilen 

öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması ve 

sınavlarda kopya çekilmesinin önlenmesi için Bölüm Yönetimi, Bölümümüzde ders veren bütün 

öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz verilen her tür talimata uymakla yükümlüdür.  

  



SINAV OTURMA POZİSYONU 

 

Masanızı ve kameranızı yukarıdaki gibi yerleştiriniz ve görseldeki 

gibi oturunuz.  

(Kameranızın sizden yaklaşık 1 m uzağınızda, soruları yazarken kalkmadan uzanabileceğiniz, 

masanızın üzerinde olmadığına ve önünüzü görüntületecek şekilde sabitlendiğine dikkat ediniz) 

Kamera görüntünüz aşağıdaki gibi olduğundan emin olunuz.  

 

Masa üzerindeki laptop GOOGLE MEET görüntüsünü kontrol etmek ve aynı zamanda ders sorumlusu ve gözetmenler 

tarafından izlenme pozisyonunu göstermek içindir.  Masanın üzerinde sadece öğrenci kimlik kartı/belgesi, A4 kağıdı 

(en fazla 3 adet), kalem ve silgi bulundurabilirsiniz.   

 


