T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ
GÖZETİMLİ SINAVLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ SORUMLULUKLARI VE BİLGİLENDİRME
KILAVUZU

Sevgili Öğrenciler,
Üniversitemiz senatosu 08.09.2020 tarihinde toplanmış ve Covid-19 pandemisi nedeniyle
2020-2021 Güz döneminde eğitimin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına karar vermiştir.
Üniversitemizde dönem sonu ve bütünleme sınavları, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı kalarak, Yükseköğretim Kurulu’nun
24.09.2020 tarihinde yayınladığı “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esaslar” içerisinde uzaktan öğretimde ölçme ve değerlendirme uygulamalarını
düzenleyen 12. maddenin 1. fıkrası uyarınca gözetimli olarak yürütülecektir. Buna ek olarak,
Yükseköğretim Kurulu’nun yüksek öğretim kurumlarına ilettiği 20.11.2020 tarihli yazısında
“Uzaktan / online yapılan sınavlarda sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması
konusunda” ilgili düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar 12. maddesi,
Yükseköğretim Kurulunun 20.11.2020 tarihli yazısı ve üniversitemiz senatosunun almış olduğu
kararlar çerçevesinde, uzaktan, adil, etkin, şeffaf ve denetlenebilir ölçme değerlendirme
uygulamalarının yapılabilmesine yönelik çalışmalar sonucunda alınan kararlar ile gerekli bilgi
ve yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır.
Sınavlara girebilmek için kontrol edilmesi gerekenler:
1. Moodle ve Microsoft Teams üzerinde, danışmanınız tarafından onaylanmış olan
derslere kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer programınızda yer almaması gereken
dersleri Moodle veya Microsoft Teams üzerinde görüyorsanız, ilgili dersin öğretim
elemanına

ve uzaktanegitimdestek@ufuk.edu.tr adresine,

öğrenci

numaranızı,

bölümünüzü ve silinmesi gereken dersi e-posta ile bildiriniz.
2. Sınavına gireceğiniz derslerin, Moodle ve Microsoft Teams dersliklerinin ikisinde de
kayıtlı olmanız gerekmektedir.
3. Moodle ve Microsoft Teams’e, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapabilmeniz
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili kontrollerinizi sınav öncesinde gerçekleştiriniz.

Moodle ve Microsoft Teams kullanımına dair hazırlanan bilgilendirme dokümanları ve
videolara buradan erişebilirsiniz.
4. Uzaktan / online yapılacak sınavları başarılı ile tamamlayabilmek için aşağıda belirtilen
gerekli donanıma sahip olmalısınız.
a. Öğrencilerin cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlar kullandığı ve tek cihaz
üzerinden Moodle ve Microsoft Teams’e aynı anda giriş yaptığı gözetimli
sınavlarda, kullanıcının Microsoft Teams’e erişiminde kesintiler olduğu ve
kamera görüntüsünün kesintisiz sağlanamadığı gözlenmiştir. Bu durumdan
ötürü sınavlara dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanarak girmeniz önemle
tavsiye edilmektedir.
b. Sınava girmek için kullanacağınız bilgisayar ile birlikte, gözetimli sınavlara
katılabilmek

için,

dahili

veya

harici kamera, hoparlör ve mikrofon bulundurmanız gerekmektedir.
c. Sınav esnasında kulaklık kullanmanız yasaktır. Sınav gözetmeninin talimatları
doğrultusunda sesli iletişim kurmanız gerektiğinde, hoparlör ve mikrofon
kullanmanız gerekmektedir.
d. Eğer bilgisayarınız ile kullanabileceğiniz kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut
değilse, cep telefonunuz ile sınav esnasında sadece Microsoft Teams’e giriş
yaparak gözetimli sınav toplantısına katılabilir, sınavınıza ise bilgisayarınızı
kullanarak giriş yapabilirsiniz.
e. Sınavlarınız için Moodle’a, tercihen Google Chrome internet tarayıcısı
kullanarak ve adres satırına moodle.ufuk.edu.tr adresini yazarak giriş
yapınız. Moodle uzantılı başka internet sitelerine girmediğinizden emin
olunuz. (Google Chrome indirmek için tıklayınız.)
f. Lütfen Microsoft Teams dersliklerinizde yer alan Moodle Dersi sekmelerini
sınavlara girmek için kullanmayınız.
g. Sınav öncesinde internet erişiminiz olduğundan emin olunuz. Bulunduğunuz
ortamda internet bağlantı kalitenizi artırmak için yapabileceğiniz işlemleri
(kablolu bağlantı, kablosuz bağlantıda modeme ulan uzaklığınız vb.)
sınav öncesinde gerçekleştiriniz.

5. Uzaktan / online yapılacak sınavları başarılı ile tamamlayabilmek için gerekli donanıma
sahip değilseniz:
a. Ankara’da ikamet ediyorsanız, danışman hocanızla iletişime geçerek
üniversitemiz kampüslerinde kameralı bilgisayarların olduğu sınıflarda
sınavlara katılabilirsiniz.
b. Ankara dışında ikamet ediyorsanız, bulunduğunuz şehirde uzaktan/online
yapılacak sınavlarda alt yapı imkanları sağlayan kurumlarla iletişime
geçebilirsiniz.
c. Bu koşullarda, sınav dönemi başlamadan en az 7 gün önce öğrencisi
olduğunuz dekanlık/müdürlük/bölüm sekreterliğine durumunuzu ve sınava
gireceğiniz kurum bilgisini iletmeniz gerekmektedir.
6. Bazı derslerin gözetimli sınavlarında, öğrenciler sınav gözetimi için gruplara ayrılabilir.
Bu uygulamanın yapılacağı sınavlarda, dahil edildiğiniz gruba dair bilgiler (öğrenci
numaranıza göre A grubu, B Grubu, vb.) ve grubunuzun Microsoft Teams gözetimli
sınav toplantısı bağlantısı, sınav öncesinde öğrencisi olduğunuz akademik birimler
tarafından uygun bulunan iletişim yöntemi ile size bildirilecektir. İlan edilen gün ve
saatte, size bildirilmiş olan, dahil olduğunuz gruba ait toplantı bağlantısını
kullanarak sınav gözetimi için oluşturulan toplantıya katılmanız gerekmektedir.
7. Sınav takviminizde, sınav gözetimi için gruplama yapıldıysa hangi şekilde yapıldığı,
grupların gözetimli sınav toplantılarına katılmak için kullanacakları bağlantılar ve
bağlantıların nasıl iletileceği ayrıntılı olarak sizlerle paylaşılacaktır.

Sınav öncesi:
1. Sınav takviminizde belirtilen Microsoft Teams gözetimli sınav öncesi toplantısında
yapılacak kimlik kontrolü saati ve Moodle’da yapılacak sınavın başlangıç saati ayrı
ayrı belirtilecektir.
2. Sınav öncesinde kimlikli yoklama yapılacaktır. Kimlikli yoklamada üniversitemizce
kabul edilen fotoğraflı kimlikler aşağıdaki gibidir:
a. Üniversite tarafından verilmiş öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik
kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı,

b. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait
pembe/mavi kartın aslı,
c. Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartının aslı,
d. T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim
alınıncaya kadar geçerli “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya
“fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" geçici Kimlik Belgesi’nin aslı.
3. Kimlik kontrolü işlemi başlamadan 5 dakika öncesinde, Microsoft Teams üzerinde
çevrim içi olarak hazır bulununuz ve bilgisayarınız ile Google Chrome tarayıcısı
kullanarak moodle.ufuk.edu.tr üzerinde sınavına gireceğiniz derse giriş yapınız.
4. Microsoft Teams gözetimli sınav toplantısı için bağlantı bilgileri, akademik birimler
tarafından uygun bulunan iletişim yöntemi ile size bildirilmiş olacaktır.
5. Kimlik

kontrolü

işlemi

başlamadan

önce,

sınav

gözetmeni

kayıt

almaya

başlayacaktır. Kayıt işlemi sınav süresince devam edecektir. Sınav bittikten sonra
sınav gözetmeni, sınav kaydını arşivleyecek ve Microsoft Teams platformundan
kaldıracaktır. Arşivlenen kayıtlar KVKK uyarınca muhafaza edilecektir.
6. Kimlik kontrolü işlemi, sınav gözetmeninin sırayla öğrencileri toplantı kaydında öne
çıkarması, öğrencinin kimliği ile yoklama alınması adımlarından oluşmaktadır.
7. Microsoft Teams üzerinde kimlik kontrolü işlemine ve gözetimli sınav toplantısına
katılmaksızın Moodle üzerinde sınava girmeniz durumunda, gözetimsiz sınava
girdiğiniz ve sınav tutanağında yer almadığınız için sınavınız geçersiz sayılacaktır.
8. Microsoft Teams gözetimli sınav toplantısı içerisindeki kimlik kontrolü işlemi en fazla
30 dakika sürecektir.
9. Sınavınız, kimlik kontrolü işlemi bittikten sonra Moodle üzerinde başlayacaktır.
10. Microsoft Teams’de yapılan kimlik kontrolüne katılamayan öğrencilerin, Moodle
üzerindeki sınav başlangıç saatinden itibaren, yaşayabilecekleri teknik sorunlardan
ötürü 5 dakikaya kadar sınava geç kalma hakkı bulunmaktadır. Belirtilen süreyi
aşmadan geç kaldığınız durumlarda, kimlik kontrolü işleminiz sınav bitiminde
gerçekleştirilecektir.

11. Microsoft Teams’de yapılan kimlik kontrolüne katılamayan öğrencilerin, Moodle
üzerinde sınav başladıktan sonra 5 dakikayı aşacak şekilde sınava geç kaldıkları
durumlarda, öğrenci kimlik kontrolü işlemine katılamayacak ve gözetimsiz şekilde
sınava girdiği için sınavı geçersiz sayılacaktır.
12. Sınava geç kalınması durumunda sınava alınmayan/sınavı geçersiz sayılan öğrencinin
yaşadığı teknik sorunları belgelendirmesi gerekecektir. Belgelerin Ara Sınavın
bitişini takiben 7 iş günü içerisinde, Bütünleme Sınavının bitişini takiben ise 3 iş
günü içerisinde, sınav sonuçları açıklanmadan önce, yaşadığı teknik hatanın
gerekçeleri

ve

kanıtları

içeren

yazılı

bir

dilekçe

ile

öğrencisi

olduğu

dekanlığa/müdürlüğe/bölüme iletilmesi gerekmektedir.

Sınav esnasında:
1. Sınavınız Microsoft Teams gözetimli sınav toplantısında yapılan kimlik kontrolünün
bitmesi ile başlayacaktır. Bu aşama esnasında gözetmenin talimatlarını takip ediniz.
2. Sınav sürecinde yaptığınız tüm işlemler öğrenci numaranız ve IP adresiniz ile sistem
tarafından kayıt altına alınacaktır.
3. Sınav esnasında kameranız ve hoparlörünüz sürekli açık durumda olmalıdır.
Mikrofonunuz ise sınav gözetmeninin talimatı ile açılmak üzere hazır bulunmalıdır.
Sınava

girdiği

ortamda

gerekli

sessizliği

sağlamak

öğrencinin

kendi

sorumluluğundadır.
4. Sınav esnasında yüzünüz görünür olmalı ve bunu engelleyebilecek şapka, bere, kapüşon
vb. kullanılmamalıdır.
5. Sınav

esnasında, sadece

sistem

yaşadığınızda sorularınızı/sorunlarınızı

ile

ilgili
sınav

teknik

bir

sorun

toplantısının sohbet

bölümünden yazarak sınav gözetmenine iletebilirsiniz. Lütfen sohbet bölümünü
kullanmanız gereken durumlarda, sorununuzu tek bir mesaj halinde, açık ve anlaşılır
ifadeler kullanarak iletiniz. Bu gibi durumlar dışında diğer öğrenciler ile sesli veya
yazılı iletişime geçmeniz kesinlikle yasaktır.
6. Sınav süresince soruların ve cevapların başka bir yere not edilmesi, ekran görüntüsünün
alınması ve video kaydının yapılması kesinlikle yasaktır.

7. Ders sorumlusunun açık kaynak usulünü uygun gördüğü sınavlarda, öğrenci ve sınav
gözetmeni bu durumu dikkate alarak sınavı yürütecektir. Bu gibi sınavlarda sadece
ilgili ders sorumlusunun uygun gördüğü ve öğrencilere bildirdiği basılı kanun, kitap,
ders notu vb. materyaller kullanılabilir. Bunun dışında herhangi bir materyal
kullanılması, sınav esnasında üçüncü kişilerle iletişim kurulması yasaktır.
8. Moodle üzerinde sınavınızı verilen süre öncesinde tamamladığınız durumlarda, sınav
gözetmeni sınavın bittiğini ilan edene kadar Microsoft Teams gözetimli sınav
toplantısında kameranız açık olarak beklemeniz gerekmektedir.
Sınav sonrası ve diğer bilgiler:
1. Sınav bittikten sonra sınav gözetmeni sınav kaydını KVKK uyarınca arşivleyecek ve
erişime kapatacaktır.
2. Kimlik kontrolü işlemi sonrasında, Moodle’a girerken, girdikten sonra ve sınav
süresince teknik bir sorun sonucu sistemden atılan öğrenciler, sınav devam ettiği sürece
Moodle’a tekrar giriş yaparak sınavlarına kaldıkları yerden devam edebilirler. Bu gibi
durumlarda, öğrencinin yaşadığı sorunu Microsoft Teams gözetimli sınav toplantısı
içerisinde sohbet alanından mesaj ile sınav gözetmenine bildirmesi gerekmektedir.
3. Yaşanılan teknik sıkıntı, sınavın tamamlanmasına engel olursa, öğrenci Ara Sınavın
bitişini takiben 7 iş günü içerisinde, Bütünleme Sınavının bitişini takiben ise 3 iş
günü içerisinde, sınav sonuçları açıklanmadan önce, yaşadığı teknik hatanın
gerekçeleri

ve

kanıtları

içeren

yazılı

bir

dilekçe

ile

öğrencisi

olduğu

dekanlığa/müdürlüğe/bölüme başvurabilir.
4. Sınav esnasında sınav kurallarına uymadığı, kopya çektiği, kopya çekmeye kalkıştığı,
kopya verdiği, başka birinden yardım aldığı sınav gözetmeni tarafından açıkça tespit
edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliğine göre haklarında gerekli işlemler yapılacaktır.

