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NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

1. Elektronik ortamda uzaktan yapılan sınavların, şeffaf ve denetlenebilir olmasının sağlanması ile kayıt 

altına alınması ve arşivlenmesi açısından, çevrimiçi (online) sınavlar, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait kurumsal sınav modülü üzerinden yapılır. 

2. Sınavlar, sınav bilgi güvenliğini sağlamak için, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen görüntülü video konferans 

sistemi (Microsoft Teams) ve kurumsal sınav modülünün eş zamanlı olarak kullanılması ile 

gerçekleştirilir. 

3. Sınavların oturumu, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından sınav saatinden 15 dakika önce görüntülü 

video konferans sistemi (Microsoft Teams) üzerinden başlatılır. Sınava girecek öğrenciler, sınav 

saatine kadar görüntülü video konferans sistemindeki (Microsoft Teams) oturuma kameraları açık 

şekilde bağlanır.  Eş zamanlı olarak kurumsal sınav modülünde de oturum açılır ve öğrenciler ilgili 

dersin sınav modülüne girer. Sınav ilan edilen tarih ve saatte başlatılır. 

4. Sınavlar, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihinden önceki günlerde sınav modülünde 

tanımlanır. 

5. Bir derse kayıtlı öğrenci sayısı 47’den fazla ise görüntülü video konferans sistemi (Microsoft Teams) 

üzerinden ikinci sınav oturumu açılır. Derse kayıtlı her bir 47 öğrenci için bir oturum açılır. Bütün 

oturumlar eş zamanlı olarak aynı anda başlatılır. 

6. İlgili dersin öğretim elemanı tarafından sınav kayıt altına alınır. 

7. Sınavını erken bitiren öğrenciler, sınavın bitiş saatine kadar görüntülü video konferansı terk edemez. 

8. Her bir ders için dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere, sınav tarihinden en az üç 

gün önce, sınavlarda hangi yöntemin uygulanacağı (çoktan seçmeli sorulu veya klasik sorulu veya 

hem klasik hem çoktan seçmeli sorulu) bilgisi verilir. 

9. Sınav süresince öğrencinin sınav logları tutulacak olup hangi IP’den bağlandığı, gerçek bir sistem 

arızası olup olmadığı gözlemlenebilecektir. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen veya sınav 

esnasında birtakım teknik problemler yaşayarak sınavı tamamlayamayan öğrenciler, mazerete delil 

teşkil edecek belgelerle birlikte durumlarını açıklayıcı bir dilekçe ile kayıtlı olduğu Fakülte 

Dekanlığına/Enstitü, MYO Müdürlüğüne başvurur. Dilekçeler ilgili kurullarca değerlendirilip 

sonuçlandırılır.  

10. Sınavlarda internetin anlık kesilmesi ya da sınav sayfasının kapanması gibi durumlarda öğrenciye 

aynı sınava geri dönüş için sınav süresi içinde olmak kaydıyla üç defa hak verilir. 
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11. Sınava giren öğrencilerin sınav esnasında soruyu boş bırakabilmesine ve sınav süresi içinde olmak 

kaydıyla istediği zaman istediği soruya geri dönebilmesi hakkı verilir. 

12. Kurumsal sınav modülünde tanımlanan sınavlar, ilan edilen tarih ve saatte otomatik olarak aktif olur.  

13. İlgili dersin öğretim elemanı tarafından sınav süresi belirlenirken, öğrencilerin kurumsal sınav 

modülüne girişleri, (varsa) doküman yüklemeleri için geçecek zaman vb. durumlar da dikkate alınır.  

14. Kurumsal sınav modülünde, çoktan seçmeli sınav için öğretim elemanı tarafından en az 4 en fazla 5 

seçenek olacak biçimde test sorusu hazırlanmalıdır. 

15. Kurumsal sınav modülünde, klasik sorulu sınav için soruya bağlı olarak öğretim elemanın izniyle 

öğrenciler sorunun cevabını dosya olarak yükleyebilirler ya da kurumsal sınav modülü yazı editörünü 

kullanabilirler. Dosya olarak yüklenmesi durumunda her bir soru için en fazla 20 MB (jpg, pdf, excel, 

word formatında) boyutunda dosya yüklenebilir. 

16. Dezavantajlı/engelli öğrencilerin sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması konusu ilgili Fakülte Dekanlığı/Enstitü, MYO Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

17. Elektronik ortamdaki sınavlar esnasındaki dijital veriler, herhangi bir cihaz kullanılarak kayıt altına 

alınmamalı, sosyal medya platformlarında paylaşılmamalı ve tedavüle sokulmamalıdır. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) göre hak ihlallerinin tespit edilmesi durumunda 

Üniversitemizin herhangi hukuki/cezai bir sorumluluğu olmayıp, bununla ilgili tüm sorumluluk 

KVKK ihlalini yapan kişi/kişilerde olacaktır. İşbu bildirim KVKK’nın 8. ve 10. Maddeleri 

kapsamında bilgilendirme niteliğindedir. 

18. Elektronik ortamdaki sınav süreçleri boyunca yaşanabilecek teknik problemler ve sistemsel 

aksaklıklar için uzem@nny.edu.tr üzerinden teknik destek sağlanır. 

 


