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İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRİM İÇİ CANLI (ONLİNE) SINAVLARLA İLGİLİ KURALLAR
1. Yazılı ve sözlü sınavlar Microsoft Teams platformu üzerinden yapılacaktır.
2. Sınava girilecek bilgisayarda çalışır durumda kamera ve mikrofon donanımları
olmalıdır.
3. Öğrenciler sınav başlamadan önce kameralarını yüzleri ve masalarının üzeri
görünecek şekilde açarlar ve sınav bitimine kadar bu şekilde devam ederler.
4. Öğrenciler sorulduğu takdirde sınav sorumlusu öğretim elemanına gösterecekleri
öğrenci kimlik kartlarını ve özel kimlik belgelerini sınav esnasında yanlarında
bulundurmakla yükümlüdürler.
5. Soruların bildirilmesi anında sınav oturumunda bulunan öğrenciler, sınava girmiş
sayılır. Soruları gördükten sonra sınav oturumundan çıkılamaz.
6. Öğrencilerin sınav başlamadan önce Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecek
sınav oturumuna bağlanmış olması esas olmakla birlikte sınavların ilk 15 dakikası
içinde katılanlar, sınava alınabilirler.
7. Sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav sistemine girmeyen, giriş yapıp tanımlanmış
sınavı başlatmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
8. Online sınav sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle sınavı yarıda kalan öğrencilere,
ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından belirlenen sınav süresi boyunca sınava kaldığı
yerden devam etmek için bağlanmasına izin verilecektir.
9. Sınavdaki her bir oturum ayrılan süre içerisinde ara verilmeksizin tamamlanmalıdır.
Bu nedenle bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu
öncesinde gerekli önlemler alınmalıdır. Elde olmayan nedenlerle (elektrik kesilmesi
vb.) sınav oturumunun sonlanması durumunda bu durum bir dilekçe ile ilgili
fakülte/enstitü sekreterliğine iletilmelidir.
10. Sınav süresince sınava girilen elektronik cihaz dışında bir cihaz ile meşgul olunması
kopyaya teşebbüs sayılır.
11. Sınav oturumunda görevli bulunan öğretim elemanları, sınav kurallarını, düzenini ve
işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlilerine saygısızlık yapan,
kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler hakkında tutanak
düzenleyerek durumu fakülte/enstitü yönetimine intikal ettirmekle yükümlüdürler.
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12. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sınav güvenliğini ihlal edebilecek
davranışlarda bulunulması disiplin suçu oluşturacaktır. Böyle bir durumun sınav
sırasında veya sonrasında tespiti halinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
13. Kopya çekildiği, sınav dokümanlarının değerlendirilmesi sırasında anlaşılmış ise,
ilgili öğretim üyesi/görevlisi bir tutanakla durumu dekanlığa/enstitü müdürlüğüne
bildirir. Bunun üzerine dekanlık/enstitü müdürlüğü gerekli işlemi yapar.
14. Çevrim içi canlı sınav yapacak olan öğretim elemanları gereksinim duymaları halinde
Microsoft Teams platformu için hazırlanan görsel anlatımlı kullanım kılavuzundan
destek alabilirler (https://www.29mayis.edu.tr/tr/uzaktan-egitim#covid-gallery-2).

