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DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Çevrimiçi Sınav İlkeleri 

Bu ilkeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevrimiçi Sınav İlkeleri olarak isimlendirilir. Bu 
ilkelerin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevrimiçi Sınavlarda öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerin uyması gereken ilkeleri belirlemektir. 

1. Çevrim içi sınava katılabilmek için gerekli olan tüm teknik teçhizat ve bu teçhizatın 
kurulumu ile düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin kontrol sorumluluğu öğrencilere 
aittir.  

2. KKTC’de bulunan ancak çevrimiçi sınav için gerekli teknik donanıma sahip olmayan 
öğrencilere, şartların uygun olması durumunda üniversitenin bilgisayar 
laboratuvarlarından faydalanma hakkı verilebilir. Bu haktan yararlanmak isteyen 
öğrencilerin sınav gününden en az 24 saat önce onlinesinav@emu.edu.tr e-posta 
adresine başvuru yapmaları gerekmektedir. 

3. Çevrimiçi ara sınav ve final sınavları sınav komisyonu tarafından plânlanır ve öğrenci 
portalından duyurulur. 

4. Duyurulan sınav saatleri KKTC yerel saatidir. Yurtdışında bulunan öğrencilerin bu 
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. 

5. Sınavın başlama ve bitiş saatleri arasında sınava erişim sağlanabilir. Sınava geç 
katılanlara ek süre verilmez. 

6. Ara sınavlar en fazla 90 dakika, final sınavları ise en fazla 180 dakika olarak 
plânlanır. Sınavı yapma bakımından engeli bulunan öğrencilere ek süre verilebilir. 

7. Sınav süresi belirlenirken soru sayısı ve soruların içeriği dikkate alınarak 
belirlenmesi hususuna dikkat edilmelidir. 

8. Sınav başlatılmadan önce öğrencilerin kimlik kontrolünün kayıt altında yapılması 
zorunludur. Öğrenci sayısının fazla olması ve yoklama yapılmasının mümkün 
olmadığı durumlarda, sınav esnasında, öğrencilere rastgele kimlik doğrulama için 
bazı sorular yönlendirilerek kimlik kontrolü yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine 
yönlendirilen sorulara görüntülü ve/veya sesli cevap vermek zorundadırlar. 

9. Sınav başlamadan önce öğrencilere sınav süresi, soru sayısı ve sınavla ilgili 
uyulması gereken diğer özel kurallar sözlü/yazılı olarak duyurulur. 

10. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda süre bitiminden sonra 
öğrencilerin sınavını sisteme yüklemeleri için 5 dakika, cevapların taranıp veya 
fotoğrafının çekilip sisteme yüklenmesi talep edilen sınavlarda ise süre bitiminden 
sonra 15 dakika süre verilir.   

11. Sınav sırasında öğrencilerin sözlü olarak soru sorması yasaktır. Öğrenciler sorularını 
toplantı sohbeti (meeting chat) sayfasından yazarak sorabilirler. Dersin öğretim 
elemanı sınav süresince sohbet kısmından gelecek sorular için sınavı takip etmekle 
yükümlüdür.  
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12. Öğretim elemanı, sınavın tamamlandıktan sonra sınavın çözümlerini veya çözüm 
anahtarını çevrimiçi olarak duyurması zorunludur. 

13. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda sınav sonuçları sınavın 
tamamlanmasından sonra topluca açıklanır. 

14. Çoktan seçmeli ve/veya doğru – yanlış türü sınavlarda hem soruların hem de 
cevapların karıştırılarak sorulması tavsiye edilir. 

15. Sınavdan herhangi bir nedenle çıkış yapmak zorunda kalan öğrenci (internet/elektrik 
kesintisi ya da cihaz arızası vb.), sınav süresi sona erinceye kadar sisteme girip 
sınavına devam edebilme hakkına sahiptir. Ancak, bu durumdan kaynaklı ek süre 
verilmez. 

16. İnternet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası vb. nedenlerden dolayı sınavını 
tamamlayamayan ya da sınava giremeyen öğrenci, sınav tarihini takip eden 3 iş 
günü içerisinde mazeretini üniversite e-posta adresi ile dersin öğretim elemanına 
bildirerek telâfi sınavı (make-up) başvurusunda bulunabilme hakkına sahiptir. 

17. Sınav sırasında, sınavın sistemini bozucu, yavaşlatıcı ya da sınav düzenini bozucu 
davranışlarda bulunmak yasaktır. (Sınav sistemine erişen öğrencilerin tüm 
hareketleri (log) kayıt altına alınmaktadır. Sisteme başarılı ya da başarısız giriş 
denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/sorular arasında geçişler, 
işaretlenen cevaplar vb.) 

18. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava 
sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin sınavları geçersiz 
sayılır ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde 
haklarında işlem başlatılır. 

19. Öğrencilerin sisteme yükledikleri çözümler arasında birebir benzerlik olması 
durumunda öğrenciler hakkında kopya şüphesiyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde işlem başlatılır. 

20. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınav 
ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dersin öğretim elemanına, 
üniversite e-posta adresi üzerinden başvurma hakkına sahiptirler. 

21. Çevrimiçi sınavlara ait ilkeler öğrenci portalından duyurulur. Öğrenciler işbu ilkelere 
ve sınav yönergelerine uygun davranmak zorundadır. 

22. Yukarıda belirtilen ilkeler ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Mevzuatında yer alan diğer 
kurallara aykırı davrananlar hakkında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği çerçevesinde işlem başlatılır. 

23. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevrimiçi Sınav İlkeleri DAÜ Rektörlüğu tarafından 
yürütülür. 

24. Doğu Akdeniz Üniversitesi Çevrimiçi Sınav İlkeleri DAÜ Senatosu tarafından 
onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 


