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Sınav, 26 Temmuz 2020 Pazar günü Türkiye saati ile saat 09.30-13.00
saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Sınav süresi 180 dk. (3 saat)’dır.
Sınavda 100 soru sorulacaktır.
Sınav öncesinde sistemi kullanarak deneyim kazanmanız ve örnek soruları
görebilmeniz için 23-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında örnek test alanı
etkin hale getirilecektir.
Sınav başlamadan önce kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılacaktır.
Sınav öncesinde gözetmen giriş kartlarınızı ve size ait kimlik/pasaport
bilgilerinizi tek tek kontrol edecektir. Gerekli şartları taşımayan, sisteme
yüklediği görseller ve canlı görüntüsü arasında benzerlik bulunmayan
adaylar sınava kabul edilmeyecektir. Bu konudaki tüm sorumluluk
adaylardadır.
Sınav başlama saatinden en geç 20 dk. sonra sisteme giriş yapan adaylar
sınava alınmayacaklardır.
Sınav, “esinav.ankara.edu.tr” adresinde yer alan “Virtual Room” ve “AYOS
Exam” alanları kullanılarak online olarak yapılacaktır.
Sınav boyunca adayların kamera, mikrofon ve hoparlör açmaları
gerekmektedir. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Sınav gözetimli olarak gerçekleştirilecektir. Sınav kurallarına uymak adayın
temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir.
Sınav sırasında yaşanabilecek teknik sorunlardan (elektrik kesintisi, internet
kesintisi, bilgisayar ya da mobil cihazlardaki sorunlar) Ankara Üniversitesi
sorumlu değildir. Bir görüntü ya da ağ kaybı söz konusu olduğunda sınavı
sonlandırma hakkı saklıdır. Bu nedenle, adayların sınav öncesinde gerekli
tedbirleri almaları oldukça önemlidir.
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Sınav boyunca fotoğraflı giriş belgenizi ve fotoğraflı ve onaylı kimlik belgenizi
yanınızda bulundurunuz.
Sınav sırasında soru çözümünde kullanılmak üzere yanınızda silgi, kalem ve
boş kâğıt bulundurabilirsiniz.
Sınav süresince bulunduğunuz ortamın aydınlık olması gerekmektedir.
Sınav süresince çalışır konumdaki kameranızın, mikrofonunuzun ve
hoparlörünüzün açık olması gerekmektedir.
Sınav süresince, bulunduğunuz ortamda sizin dışınızda bir başka kişi
bulunmamalıdır.
Sınav süresince, her ne şekilde olursa olsun kulaklık kullanılmamalıdır.
Sınav için kullanılan bilgisayar veya mobil cihazın dışında sınav ortamında
başka bir görüntü ve/veya iletişim aracı bulunmamalı ve kullanılmamalıdır.
Sınav süresince kameranın görüş açısında kalmanız, bilgisayar ekranı ve
ekran önündeki soru çözüm alanı dışında herhangi bir yöne (ekranın sağı,
solu ve üst tarafı) uzun süre ve sıklıkla bakmamanız gerekmektedir.
Sınav sadece Google Chrome veya Mozilla Firefox tarayıcıları ile çalışacağı
için bu tarayıcıların en güncel versiyonlarının yüklü olduğundan emin
olunuz.
Sınav süresince bilgisayarınızda sınav ekranının dışında başka bir sayfa
ve/veya tarayıcı açma, donanımsal veya yazılım olarak ekran paylaşma
girişiminde bulunulmamalıdır. Bu durumlarda sınavınız herhangi bir uyarı
yapılmaksızın sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılacaktır ve
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Sınava başlamadan önce bilgisayar ve tarayıcınızdaki açılır pencere veya
bildirim pencerelerini kapatmanız gerekmektedir.
Adaylar, sınav görevlileri tarafından sohbet alanında iletilen her türlü uyarı,
ikaz ve istemleri dikkate almak zorundadırlar.
Görevliler ihtiyaç durumunda kameranız ile bulunduğunuz ortamın ayrıntılı
görüntüsünü (360 derece) yansıtmanızı talep edebilirler.
Sınav süresince kurallara aykırı davranış gösteren adayların sınavları anında
durdurulacak veya sonlandırılacaktır. Sınavı durdurulan adaylar hiçbir şey
yapmadan (sayfa yenileme/F5 ya da sayfayı yeniden kapatıp açma vb.) eş
zamanlı inceleme yapan sınav komisyonunun nihai kararını beklemesi
gerekmektedir. Birkaç dakika içinde verilecek komisyon kararına göre
sınavınız devam ettirilecek veya sonlandırılacaktır. Sonlandırılması
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarıları dikkate
almayan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.

