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MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ONLINE SINAV KURALLARI
Bu kurallar, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde online ve yazılı olarak yapılacak Ek
Sınavlar, 3 Ders Sınavları ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi sınavlarında
geçerli olacaktır.
Sınav Sorularına Ulaşma ve Cevapların Sisteme Yüklenmesi:
Yazılı sınav sorularına Blackboard’daki ilgili ders üzerinden erişilebilecektir. Sınava
Course Content sayfasından ulaşılacaktır. İlgili içeriğe tıkladığınızda, sınav sorularının
yer aldığı dosya, ayrı bir sekmede açılacak veya otomatik olarak bilgisayarınıza inecektir.
Alternatif olarak, dersi veren öğretim üyesi, soruların sınav başında öğrencilere Zoom
üzerinden gösterilmesi veya sesli olarak okunması yöntemini tercih edebilir.
● Soruları el yazısıyla cevaplayıp cevap kağıdınızın fotoğrafını çekmeniz ve bu
fotoğrafları mümkünse PDF formatına dönüştürerek Blackboard’da cevaplarınız
için açılan klasöre yüklemeniz gerekmektedir. Dosyayı sisteme yüklemek için Course
Content’teki ilgili klasöre tıklamanız; açılacak ekranda “Attach Files” kısmından
yükleyeceğiniz dosyayı/dosyaları seçmeniz veya dosyayı/dosyaları buraya sürüklemeniz
ve “Submit”e tıklamanız gerekmektedir. İlgili sayfanın ekran görüntüsü şu şekildedir:
●

●

Cevapların koyu renkli bir kalemle, okunaklı şekilde yazılması gerekmektedir. Cevap
kağıdı olarak kareli olmayan bir A4 kağıt ya da defter/bloknot sayfası kullanılabilir.
Fotoğrafları çekerken her fotoğrafta yalnızca tek bir cevap sayfasının yer almasına,
fotoğrafların net olmasına ve tüm sayfayı içermesine özen gösteriniz.
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● Cevapların yer aldığı her bir sayfanın sağ üst köşesinde öğrencinin adı, soyadı,
numarası, sayfanın numarası ve yüklenecek toplam sayfa sayısı yer almalıdır.
Örneğin 1/5 ifadesi, ilgili sayfanın toplam 5 sayfalık cevapların ilki olduğunu
göstermektedir.
● Cevap kağıtlarının fotoğraflarının tek bir dosya olarak .pdf formatına dönüştürülerek
yüklenmesi gerekmektedir. Fotoğrafların .pdf formatına dönüştürülmesi için Camscanner
gibi uygulamalardan faydalanılabilir. Cevap kağıdı fotoğraflarının .pdf formatında
yüklenememesi halinde, .jpg, .jpeg, veya .png formatında yüklenmesi kabul edilecektir.
Ancak bir sayfadan daha uzun olan cevap kağıdının tek bir fotoğraf halinde yüklenmesi
mümkün olmayacaktır. Bu sebeple öğrenciler, tüm sayfaların fotoğraflarının
yüklendiğinden emin olmalıdır. Sistem .mov, .heic vb. diğer formatları kabul
etmemektedir.
● Sınav sorularının cevaplandırılması için verilen sürenin sonunda, cevap kağıtlarının
fotoğraflarının çekilmesi, .pdf formatına dönüştürülmesi ve sisteme yüklenmesi için
15 dakikalık ek süre verilecektir. Sınav süresi ve yükleme süresinin toplamı, size
tanınan maksimum süredir. Süre dolana kadar sistemin açılmaması veya internet
bağlantısı sorunları gibi bir sebeple cevaplarınızı sisteme yükleyememeniz hâlinde, sınav
gözetmenlerine bilgi vermeniz ve durumu en kısa sürede ilgili soruna ilişkin aldığınız
hata mesajının veya bağlantı sorununun ekran görüntüsünü ve cevaplarınızı içeren
dosyayı/dosyaları eklediğiniz bir e-mail ile dersi veren öğretim üyesine, dersten
sorumlu araştırma görevlisine ve varsa ilgili sınavın kurallarında belirtilen diğer
kişilere bildirmeniz gerekmektedir. Vaktinde bildirilmeyen ve sistemin “GEÇ”
olarak kaydettiği sınavlar dikkate alınmayacaktır. Bu gibi istisnai durumlar haricinde
e-mail yoluyla gönderilen cevaplar değerlendirilmeyecektir.
● Sınav sırasında öğrencinin erişimi olan kaynaklar, ilgili sınavın kurallarında yer alanlar
ile sınırlıdır. Sınav sırasında kullanılabileceği açıkça belirtilmemiş kaynaklara (kitaplara,
ders notlarına, mevzuata, vb.) erişim olmayacaktır. Öğrencinin sınavı cevaplayacağı
ortamın bu kurallara uygun olduğu ve sınav sırasında sınav kurallarına aykırı eylemlerde
bulunulmadığı, sınav süresince kameradan takip edilerek teyit edilecektir.
Yazılı Sınav Esnasında Zoom Uygulaması, Kamera (Webcam) ve Mikrofon Kullanımı:
● Öğrencilerin sınav süresince Zoom toplantısında kameraları açık olarak bulunmaları
zorunludur. Bu toplantı kayıt altına alınacaktır. Aşağıda yer alan kurallara elverişli bir
sınav alanı oluşturmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
● Sınava girecek öğrencilerin bilgisayarlarına Zoom programını yükleyerek hesap açmaları
gerekmektedir. Öğrenciler Zoom girişinde ad ve soyadlarını tam olarak yazmalıdır.
● Öğrenciler Zoom uygulamasının en güncel versiyonunu yüklemiş olmalıdır. Öğrencinin
sınav süresince çalışan bir mikrofonu bulunması ve bu mikrofonun sesinin açık olması
zorunludur. Öğrencilerin mikrofonlarının oturum sırasında gözetmenler tarafından
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açılabilmesi için, oturum öncesinde ön izin ayarlarını (pre-approved consent to be
unmute) kabul etmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu izin ayarlarını kabul etmeden sınava
devam edemeyecektir. Teknik sebeplerle istisnai olarak bu onayı veremeyen öğrencilerin
sınav boyunca mikrofonlarını açık tutması istenebilecektir. Bu öğrencilerin sınav
esnasında gözetmen istediği anda mikrofonlarını derhal açmaları gerekmektedir.
Uyarılara rağmen mikrofonunu açmayan öğrenciler, oturumdan çıkarılacaktır. Sınava
girilen ortamda sınav ile ilgili veya ilgisiz herhangi bir ses olmaması gerekmektedir.
Bunu sağlamak öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
Sınav saatinden en az 30 dakika önce önce gönderilmiş olan toplantı linkine tıklanarak
Zoom toplantısının açılması ve görüntü, ses ve bağlantıya ilişkin deneme yapılması
gerekmektedir. Sınav saatinde Zoom toplantısı kilitlendiği için bu saatten sonra
seansa ve sınava giriş yapılamayacaktır. Herhangi bir bağlantı sorunu yaşanması
halinde durumun sınav saatinden önce, gecikmeksizin her bir öğrenciye SIS üzerinden
atanan IT görevlisine, dersten sorumlu öğretim üyesine, araştırma görevlisine ve varsa
ilgili sınavın kurallarında belirtilen diğer kişilere bildirilmesi gerekmektedir.
Gözetmenin talimatlarının duyulabilmesi için bilgisayarların sesi sınav boyunca açık
tutulmalıdır. Sınav esnasında kulaklık kullanmak yasaktır. Gözetmen gerek görürse
öğrenciden kulaklarını göstermesini isteyebilir.
Dizüstü bilgisayarın, öğrencinin her iki elinin, yüzünün ve masasının görüneceği
şekilde; öğrenciden yaklaşık 50-60 santimetre uzakta tutulması, altına birkaç kalın
kitap koyularak yükseltilmesi ve hafifçe aşağı doğru eğilmesi gerekmektedir.
Masaüstü bilgisayar kullanan öğrencilerin kameraları için de aynı durum geçerlidir.
Öğrenciler sınava girecekleri odada yalnız olmalı ve sınav süresince sandalyelerinden
kalkmamalıdır. Odanın kapısının kapalı olması ve sınav süresince odaya herhangi birinin
girmemesi, öğrencinin sorumluluğundadır. Gözetmen gerektiğinde öğrencinin bulunduğu
odanın görüntülenmesini talep edebilir.
Sınav başlamadan önce öğrenciler sırayla öğrenci kimliklerini ve kullanacakları boş
cevap kağıtlarının her birini kameranın karşısında tutarak gösterecektir. Bu süreçte
sınav gözetmeninin sesli uyarıları dikkate alınarak kimliklerin gösterilme sırası ve süresi
belirlenecektir.
Sınav süresince bilgisayar ve klavye kullanılması kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında
öğrencilerin elleri masanın üzerinde, gözetmenin görebileceği açıda bulunmalıdır.
Öğrencilerin, ekranda yer alan sınav sorularına bakmak haricinde ekrana ya da sabit bir
noktaya bakmaması gerekmektedir.
Öğrenci sınav esnasında kendisine soru sorulmadıkça konuşmayacak ve soru
sormayacaktır.
Sınav sırasında öğrencilerin üzerinde, önünde, yanında, bilgisayarının önünde veya
yanında herhangi bir ders kaynağının, cep telefonunun, tabletin, akıllı saatin veya
benzeri cihazın bulunmaması gerekmektedir. Bunların öğrencilerin göreceği bir
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yerde olduğu veya bunlara bakıldığı tespit edilirse, öğrencinin sınavı
sonlandırılacak ve kopya işlemi yapılacaktır.
Sınav sırasında bilgisayarda Zoom ve sınav sorusu dışında herhangi bir dosya veya
uygulama açık olmamalıdır. Ders ile ilgili bilgiler içeren dosyalar ve Whatsapp veya
Discord gibi iletişim uygulamaları başta olmak üzere, sınavın yapılması için gerekli
olmayan tüm dosya ve uygulamaların kapalı olmasından öğrenciler sorumludur.
Gözetmenin gerek görmesi halinde öğrencilerin derhal ve hiçbir değişiklik yapmadan
ekranlarını paylaşmaları zorunludur. Bu durumda ekran paylaşımı sadece bir veya
birkaç pencereyi değil, ekranın tamamını kapsayacak şekilde yapılmalıdır.
Öğrenciler sınav bitiminde cevap kağıtlarının her birini net görünecek şekilde
kameranın karşısında 10 saniye tutarak gösterecektir. Kağıtların gösterilme sırası ve
süresi bakımından gözetmenlerin sesli uyarıları dikkate alınmalıdır.
Öğrencilerin cevap kağıtlarını Blackboard’a yüklemeleri esnasında kamera açık şekilde
Zoom toplantısında bulunmaları zorunludur.
Sınav güvenliği açısından her bir dersin sınavı tamamlandıktan sonra sınavda kullanılan
elektronik cihazların IP raporları alınır ve sınav saatleri içerisinde birden fazla IP girişinin
tespiti halinde kopya işlemi yapılır. Bu nedenle bilgisayar/Blackboard/mail vb. kişisel
şifrelerin başkalarıyla paylaşılmaması gerekir.
Bağlantı sorunu nedeniyle Zoom toplantısından düşülmesi halinde sınava devam
edilemeyecektir. Bu halde, öğrencinin cevap kağıdı, ancak sistemden düşülmesinin
hemen ardından Blackboard’a yüklenirse değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencinin Zoom
toplantısından düşmesinin hemen ardından kağıdını Blackboard’a yüklememesi halinde
cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.
Öğrencilerin, sınav cevapları dışında başka bir dosya yüklemeleri veya sistem tarafından
açılamayan bir formatta dosya yüklemeleri durumunda, cevapları değerlendirmeye
alınmayacaktır. Öğrencilerin eksik sayfa yüklemesi hâlinde ise, sınav sırasında sisteme
yüklenemeyen sayfalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Online sınavlara özel olarak, teknik sorun yaşayıp haklı sebeple sınava giremeyen veya
devam edemeyen öğrencilerin, mazeret sınavına başvuru hakkı mevcuttur. Bu
öğrencilerin sınav tarihinden itibaren üç gün içerisinde usulüne uygun şekilde mazeret
sınavı başvurusu yapması gerekmektedir.
Yukarıda ifade edilen sınav kurallarının herhangi birine aykırı davranılması
durumunda öğrenci sınava alınmayacak, sınava başlamış olan öğrencinin sınavı ise
geçersiz sayılacak ve gerektiği durumda kopya işlemi yapılacaktır. Sınavlarının
geçersiz olmaması ya da kopya işlemine maruz kalmamak için yukarıdaki kurallara
uygun davranmak ya da aykırı hareket etmemek tamamen öğrencilerin
sorumluluğundadır.
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