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Öğrenci Sınav Kuralları  

Aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılan sınavlar değerlendirilir ve geçerli kabul edilir:  

1. Her öğrenci sınav başlangıcı olan saatten yarım saat önce üniversitemiz web duyurularında 

ilan edilen Zoom toplantı sınıfında hazır bulunmalıdır. (Sabah grubu sınıfları için bu saat 08.30; 

öğlen grupları için 12.00’dir.) Bu yarım saat içinde, her öğrenci sınava birlikte katılacağı diğer 

öğrenci ile eşleştirilecek ve her gruba sınav için belli bir saat dilimi verilecektir. Bundan dolayı 

Zoom toplantı sınıfına zamanında katılmak çok önemlidir. 

2. Sınava girilen odada sınavdan sorumlu olan öğrenci dışında herhangi bir şahsın bulunması 

kesinlikle yasaktır.  

3. Tüm sınav süresince Zoom sınıflarından ayrılmaksızın kameranızın açık tutulması ve kamera 

görüş açısı dışına kesinlikle çıkılmaması zorunludur. 

4. Sınav uygulaması esnasında ve/veya sonrasında sınav kayıtları hakkında yapılan incelemeler 

neticesinde “Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek” ya da “kendisi yerine başka birini 

sınava sokmak” eylemlerinden herhangi birini gerçekleştirdiği tespit edilen öğrencilerin 

sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılacaktır. 

5. Sınav gözetmenlerinin yapacakları uyarılara göre davranılır ve talimatlar tartışılmaksızın 

uygulanır. Sınav boyunca sınav gözetmenlerinin yapacağı her türlü güvenlik uyarısına riayet 

etmek öğrenci sorumluluğunda olup gözetmenler tarafından raporlanacak herhangi bir sınav 

kural ihlali, daha sonradan sınav kayıtları incelenmek suretiyle Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin amir hükümleri kapsamında soruşturulabilecektir. 

Sınav esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar: 

1. Sınav süresince tüm öğrencilerin kameraları ve Zoom oturumları açık kalacaktır.  

2. Zoom sınıflarınıza ad-soyad ve öğrenci numaralarınız ile katılmanız gerekmektedir. 

3. Tüm öğrenciler sınav başında öğrenci kimliklerini göstermek zorundadır. Öğrenci kimliği 

olmayan öğrencilerin, fotoğraflı kimlik kartları ya da pasaportları yoluyla kimliklerini doğrulaması 

zorunludur. 

4. Öğrenciler sözlü sınava girecekleri saatleri not almalı ve anladıklarını onaylamalıdır. 

5. Öğrenciler belirtilen sınav saatlerinden iki veya üç dakika önce Zoom toplantısına yeniden 

katılmalıdır. 

6. Hocalar hazır olduğunda öğrencileri bekleme odasından (waiting room) sınava alacaktır. Bu 

nedenle, hocalarınız sizi sınava kabul edene kadar bekleme odasında kalmanız gerekmektedir. 



7. Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması durumunda, öncelikle 

Zoom sınıfına tekrar bağlanıp sınıftaki gözetmen hocayı/hocaları kısaca bilgilendiriniz. 

8. Öğrenciler sınav boyunca kulaklık kullanabilir. 

9. Zoom sınav sınıfına katılamama gibi teknik sorunlar için Baraş Arış’a 

(baranaris@beykent.edu.tr) ya da Serdar Öztürk’e (serdarozturk@beykent.edu.tr) mail atınız. 

10.  Teknik sorunlar haricindeki sorunlar için Ayşe Umut Arıbaş’a 

(ayseumutaribas@beykent.edu.tr) mail atınız. 
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