UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ SINAV UYGULAMA ESASLARI
Uzaktan eğitim derslerinin sınavları, aksi belirtilmedikçe Topkapı yerleşkesindeki sınıflarda ve çoktan
seçmeli test olarak düzenlenmektedir.
Sınav süresince aşağıda belirtilen kurallara uymanız gerekmektedir.

SINAVA GELMEDEN ÖNCE YAPMANIZ GEREKENLER:
•
•
•

Yanınızda üniversite öğrenci kimliği ve nüfus cüzdanınızı bulundurunuz.
Beraberinizde kurşun kalem, silgi ve kalemtraş getiriniz. Bu malzemelerin öğrenciler arasında ki
alışverişine izin verilmeyecektir.
Cep telefonu, her türlü elektronik cihazı, sınav konusu ile ilgili hiçbir kitap, belge vb. yanınızda
bulundurmayınız.

SINAV ESNASINDA YAPMANIZ GEREKENLER:
•

Sınav gözetmeninin talimatlarına mutlaka uyunuz.

•

Size dağıtılacak; soru kitapçığı ve cevap anahtarında; “Öğrenci Numarası” ,“Ad Soyad” alanları ile
gruplama yapılmış ise test grup harfinin (A,B,C gibi) doğru bir şekilde doldurulması ve kodlanması
gerekmektedir. Eğer kodlamada hata olur ise sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevaplarınızı,cevap anahtarında yer verilen “Doğru Kodlama” örneğine göre işaretleyiniz.Yine
cevap anahtarında belirtilen “Yanlış Kodlama” hata/hatalarını yapmanız halinde cevabınız
geçersiz olacaktır.
Sınav süresi tamamlanmadan önce cevap anahtarını mutlaka doldurunuz.İlave süre
verilmeyeceğinden cevap anahtarında işaretlenmeyen cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonunda cevap anahtarını ve soru kitapçığını birlikte gözetmene teslim ediniz.
Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmediğinden her soruya bir cevap vermeniz lehinize
olacaktır.
Sınav kurallarına uymayanların ve cevap kağıtlarının incelenmesi sonucu uygunsuzluğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve Öğrenci Disiplin İşleri Yönetmeliğine göre yasal işlem
başlatılacaktır.

•

•
•
•
•

AŞAĞIDAKİ KURALLAR, SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE GÖZETMEN TARAFINDAN SİZLERE YÜKSEK
SESLE OKUNACAKTIR.
-Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (üniversite kimlik belgesi veya nüfuz cüzdanı) ile beraber gelmeyen
öğrenciler sınava giremezler. Öğrencilerin kimlik kontrolü, sınav gözetmenleri tarafından yapılacaktır.
-Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük
işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı
vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır ve kopya işlemi yapılır.
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-Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını,
kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım
hatalıysa değiştirilmesi için sınav gözetmenine başvurunuz.
-Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde
sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
-Cevap anahtarında “Öğrenci Bilgisi” bölümünde yer alan bilgiler……..kalem ile doldurulacak ve
imzalanacaktır. Öğrenci numarası ve Ad-Soyadı ile soru kağıdının grubunu gösteren “Test Grubu” kurşun
kalem ile doldurulacaktır
-Sınavın ilk 20 dakikası ve son 10 dakikasında sınav salonu terk edilemez. Sınavın ilk 15 dakikasından
sonra gelen aday sınava alınmaz.
-Cevaplar, cevap anahtarına işaretlenecektir. Çoktan seçmeli sorular için seçenek üzerinde işaretleme
yapılacaktır.
-Cevap anahtarınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap anahtarına
yapılacak işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. İşaretlemeler doğru cevabı kutucuk içerisine
alacak şekilde olacaktır. Şık değişikliği yapmak istediğinizde yanlış işaretleme yaptığınızı
düşündüğünüz şıkkı iyice silerek, doğru şıkkı işaretleyiniz.
-Her soru için sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu sorunuz
yanlış kabul edilecektir.
Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru
cevabı götürmemektedir. Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esas alınacaktır. Yanlış ve boş cevap
sayısı dikkate alınmaz. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
-Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye
alınmaz. Acil ihtiyaç halinde gözetmen sayısı iki ise gözetmenlerden biri öğrenciye eşlik eder.
-Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı
şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
-Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve tutanak tutulur. Gözetmenler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.
-Öğrenciler, gözetmenlerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde gözetmen adayın oturduğu
yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
-Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
-Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri gözetmenler tarafından adaylara duyurulur.
-Sınav sonunda soru kitapçıkları ve cevap anahtarı toplanır ve soru kitapçığı gerektiği takdirde
gözetmenler tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınav geçersiz sayılır.
-Sınav evrakının teslimi sırasında yoklama imzalanır.
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