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UYGULAMA ESASLARI

Bu yönerge, Akademi Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden yapılacak çevrimiçi
(online) sınavlarda izlenecek süreçleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ASOS üzerinden
sınava girecek tüm öğrenciler bu yönergeye uymakla yükümlüdür.
Sınav Öncesi:
➢ ASOS üzerinden sınava girecek öğrencilerimizin sınava bağlanacağı ortamda internet
erişim problemleri varsa, bu problemleri çözmeleri veya kesintisiz internet bağlantısı
sunan noktalara gitmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin sınava girmeden önce internet
ve enerji kaynaklarını mutlaka kontrol etmeleri, dizüstü bilgisayarlarının şarjda
olduğundan emin olmaları gerekmektedir.
➢ Öğrencilerimiz sınavlara bilgisayardan ve mobil cihazlardan girilebilecektir.
➢ Sınavlarda kopya çeken ve/veya çekmeye kalkışan öğrenciler hakkında disiplin
yönetmeliği uygulanacaktır.
➢ ASOS (Akademik Sınav Otomasyon Sistemi) üzerinden yapılacak tüm sınavlarda
Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans–Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hüküm
ve esasları temel alınacaktır.
➢ Öğrencilerimizin sınavlara tercihen Google Chrome (son sürüm) tarayıcısıyla girmesi
gerekmektedir.
Sınav Esnasında:
• Sınav esnasında öğrencilerimizin Akdeniz uzantılı e-posta adresi dışındaki tüm programları
kapatması gerekmektedir.
• Öğrencilerimiz sınav saati geldiğinde sınav kurallarını okuyup, sınava/sınavlara
bağlanabilecektir.
• Herhangi bir sebepten dolayı sınavdan çıkılması veya bağlantı kopması durumunda, sınavla
ilgili kurallar ihlal edilmemiş ve sınav süresi bitmemişse ilgili sınava öğrenci e-posta
adresindeki bağlantı linkinden veya ASOS sisteminden tekrar bağlanılabilir. Sınav kaldığı
yerden devam edecektir.
Sınav sisteminde sınav başlamadan 10 dk. önce hazır olunması öğrencilerimizin yararına
olacaktır. Sınav başlama saati gelmeden önce sınava giriş yapılamayacaktır.
• Sınav başlama saati geldiğinde ‘Sınava Bağlan” butonunu tıklayınız.

• Ekrana gelen sınav kurallarını dikkatle okuduktan sonra kabul kutucuğunu işaretleyiniz.
Öğrencilerimiz ekranın en altında yer alan “Bilgilendirme Onay” butonunu tıklayarak sınava
katılabilecektir.
Sınav süresi sınav saatinde başlayacaktır.
• Sınav başladıktan sonra tam ekran zorunludur. Tam ekrandan çıkıldığında sistem bu durumu
odak kayması olarak değerlendirecektir.Aynı durumun 5 (beş) defadan fazla tekrar etmesi
durumunda bu ihlali yapan öğrencinin /öğrencilerin sınava girişleri sistem tarafından otomatik
olarak engellenecektir.
• Tam ekrandan çıkıldığında takdirde 10 sn. içinde gelen uyarı ekranında “Anladım” butonunu
tıklamadığınızda sistem sizi sınavdan atacaktır. Sınav kurallarının/limitlerinin aşılmaması
koşuluyla sınava yeniden giriş yapabilecektir.
• Açılan soru ekranında sol tarafta cevap anahtarınız ve soru durumu, sağ tarafta ise soru
bulunur. Ekranın sol üst köşesinde bulunan saat sayacı varsa sınav süresini göstermektedir.
Sınav soruları ekrana tek tek gelecektir. Soruyu cevaplayabilir ya da boş bırakabilirsiniz.
• Soruyu okuduktan sonra cevaplamak istediğiniz şıkkın üzerine tıklayınız.
• Her bir soruyu yanıtladıktan ya da boş bıraktıktan sonra “Kaydet” tuşuna bastıktan sonra bir
sonraki soru ekrana gelecektir.
Tüm sınavlarda aşağıdaki sınav limitleri uygulanacaktır. Belirtilen sınav limitlerinin aşılması
durumunda, sistem otomatik olarak ilgili öğrenci/öğrencileri sınavdan çıkaracaktır.
Sınav Limitleri:
Tam ekrandan çıkma limiti:5
Fokus kaybetme limiti: 5
Kopma sayısı (bağlantı kopması): 5
Soruları görme limiti: 3 (her soruyu üç kez görmenize izin verilecektir)
• Tüm soruları cevaplandığında ‘Bitir’ bağlantısına tıklanarak sınavlar tamamlanacaktır.

