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“KAMERALI SANAL SINAV SALONU” UYGULAMA ESASLARI 

Belirtilen dersin sınavında “Kameralı Sanal Sınav Salonu” uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama ile 

öğrencilerin yüz yüze eğitim sırasında sınıflardaki sınav düzeni ve uygulamasının sanal ortamda 

uygulanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sınava bu bakış  açısıyla, sanki yüz yüze eğitimde 

sınıflarda sınav oluyormuş gibi düşünmeleri uygulamanın temel hedeflerinden biridir.  

Genel Kurallar 

1. Öğrenciler sınava dizüstü bilgisayarlarının entegre kamerasıyla, harici alınmış web kamerası ile 

ya da cep telefonlarının kamerası ile sınava girebilirler. Kamera tedariki öğrencinin 

sorumluluğundadır. Kamerası olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. 

2. Sanal sınav salonları “Zoom” programı ile oluşturulacaktır. Öğrencilerin sınavdan önce bu 

programı kamerasını kullanacakları donanıma (bilgisayar, tablet ya da telefon) yüklemiş 

olmaları gerekmektedir. 

3. Kamera pozisyonu ile ilgili şablon ve yönergeler aşağıda belirtilmiştir. Öğrenciler sınav 

boyunca bu yönergelere göre kamerasını sabitlemeli, sınav sırasında herhangi bir şekilde 

kamerasına müdahale etmemelidir. 

4. Öğrenciler sınava kapıları kapalı, sessiz ve aydınlık bir odada girmeleri gerekmektedir. Umuma 

açık alanlarda, kafelerde, restoranlarda, iş yerlerinde ve benzeri alanlarda öğrenci sınava 

giremez.  

5. Sınav yerinde öğrenciden başka biri ya da birileri kesinlikle bulunamaz. Tespit edildiği durumda 

öğrencinin sınavı iptal edilir.    

6. Sınav sırasında öğrenci kağıt, kalem, silgi, hesap makinesi gibi kırtasiye malzemeleri 

kullanabilir. Açık kaynaklı bir sınavsa ders kitaplarından, notlarından faydalanabilir. 

7. Sınav sırasında cep telefonu kullanmak kesinlikle yasaktır. Hesap makinesi olarak kullanılamaz. 

Tespit edildiği durumda öğrencinin sınavı uyarılmadan iptal edilir. 

8. Sınav sırasında klavye kullanmak kesinlikle yasaktır. Tespit edildiği durumda öğrencinin sınavı 

uyarılmadan iptal edilir. 

9. Sınav sırasında kulaklık kullanmak kesinlikle yasaktır. Tespit edildiği durumda öğrencinin 

sınavı uyarılmadan iptal edilir. 

10. Sınav süresince sanal sınav salonu kayıt altında olacaktır. Sınav sonrasında ayrıca kontrol 

edilecektir. 

Sınav Öncesi Uyulacak Kurallar 

1. Sınav başlamadan 15 dakika öncesinde öğrenci dersin OYS sayfasında verilen “Zoom” 

bağlantısıyla “sanal sınav salonuna” giriş yapar.  

2. Öğrenci kamerasını final sınav düzeninde belirtilen şekilde konumlandırır. Mikrofonunu 

kapatır. Bu konuda sınav gözetmeni gerekli görürse müdahalede bulunabilir. Öğrenci 
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gözetmenin direktiflerine en kısa sürede uymakla yükümlüdür.  Direktiflere uymayan 

öğrencilerin sınavı gözetmen tarafından iptal edilebilir. 

3. Öğrenci zoom ismini kendi adı soyadı olacak şekilde günceller. Kendi adıyla görünmeyen 

öğrencilerin sınava girmesine izin verilmeyecektir. 

4. Öğrenci, üniversite kimlik kartını gözetmene, gözetmenin belirlediği yoklama sırasına göre 

kameraya hem yüzü hem de kimlik kartı görünecek şekilde gösterir. 

5. Gözetmen gerekli gördüğü taktirde sınav başlamadan öğrenciden sınava girdiği yeri 

kamerasıyla göstermesini isteyebilir. Öğrencinin bu direktiflere harfiyen uyması gerekmektedir. 

6. Öğrenci sınav bağlantısına açarak sınav başlama saatini bekler. Gözetmen sınav başlamadan 

hemen önce sınav giriş şifresini öğrencilerle paylaşır. 

Sınav Sırasında Uyulacak Kurallar 

1. Sınav boyunca öğrenci kamerasını kapatamaz ve gözetmenin müdahalesi dışında kamerasının 

konumunu değiştiremez.  

2. Öğrenci gözetmene sınavla ilgili soru soramaz, acil durumlar için mikrofonunu açıp sınav 

düzenini bozmayacak şekilde konuşabilir.  

3. Oturduğu masadan herhangi bir sebepten dolayı ayrılamaz. Acil durumlarda (hastalık vb.) 

gözetmenden izin alarak sınavını bitirebilir.  

4. Gözetmen gerekli gördüğü taktirde sınav sırasında öğrenciden kamerasını odada gezdirmesini 

isteyebilir. Öğrencinin bu direktiflere harfiyen uyması gerekmektedir. 

5. Elektrik ya da internet kesintisi durumunda öğrenci gözetmen tarafından uyarılacaktır. Eğer 

öğrenci 3 dakika içerisinde tekrar bağlanamazsa sınavı geçersiz sayılacaktır. Uzun süreli kesinti 

durumda öğrencinin bir an önce dersin öğretim elemanına ulaşması ve durumu bildirmesi 

gerekir. Öğretim elemanı uygun görürse daha sonra telafi sınavı yapabilir. 

Sınav Sonrası Uyulacak Kurallar 

1. Öğrenci sınav süresi dolmadan sınavını bitirirse, kamerasını kapatmadan önce sınavını 

bitirdiğini belirtecek şekilde ellerini kameraya göstererek bekler. Gözetmen kendisini fark 

ettiğinde ona izin verir ve öğrenci ardından kamerasını kapatıp sınavı salonundan çıkabilir. 

Kalabalık sınıflarda gözetmenin öğrenciyi fark etmesi biraz zaman alabilir. Öğrencinin bu 

süreçte sabırlı olması ve gözetmenin onayını beklemesi gerekmektedir. 

2. Sınav süresi dolduğunda gözetmen sınavın bittiğini duyurur. Kaydı durdurarak, sanal sınav 

salonunu kapatır. 

KAMERA POZİSYONU 

1. Sınav sırasında kamera, öğrencinin bulunduğu masa ve öğrencinin kendisi (ağız ve kulak 

bölgeleri) görünecek şekilde ve uzaklıkta konumlandırılmalıdır. Örnekleri inceleyiniz. 



3 

 

2. Masanın üzerinde sınav sırasında kullanılacak araç gereçler ve görünür şekilde yerleştirilen cep 

telefonu dışında hiçbir şey bulunmamalıdır. 

3. Öğrencinin sınav olduğu bilgisayar ile sanal sınav salonuna girdiği kamera aynı olmak zorunda 

değildir. Sanal sınav salonuna ayrı bir bilgisayar, tablet ya da telefon ile yukarıdaki pozisyona 

uygun şekilde sabitleyerek girebilir.  

4. Öğrencinin kamerası sınav olduğu laptop üzerindeyse ve yukarıda belirtilen pozisyonda 

konumlandırılamıyorsa, öğrenci başka bir donanımla (tablet, telefon ya da başka bir laptop) 

sanal sınav salonuna girmelidir.   

5. Sınavdan önce öğrencinin kamera pozisyonu ile ilgili denemeler yapıp uygun pozisyonu 

ayarlamış olması beklenir. Kamera pozisyonu ile ilgili doğacak sorunlar öğrencinin 

sorumluluğundadır. Şablona uymayan kamera pozisyonları tespit edilirse, gözetmen gerekli 

gördüğü taktirde öğrencinin sınavını iptal edebilir.  

KAMERA POZİSYON ÖRNEKLERİ 
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