ODTÜ YDYO
SINAVA GİRECEKLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI SÜRECİ
Sınav sırasında iki cihaz kullanacaksınız:
Cihaz 1: Sınav sorularını cevaplamak için bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar (tablet ya da akıllı telefon
DEĞİL). Cihaz 1’de kameraya ihtiyaç yoktur.
Cihaz 2: Çalışan kamerası ve Internet bağlantısı olan bir cihaz (cep telefonu, tablet, başka bir bilgisayar vb.)

SINAV ÖNCESİ
Şunları yaptığınızdan emin olunuz:
•

Tüm sınav duyurularını dikkatlice okuyup sınav öncesinde tüm gerekli hazırlıkları yapınız. Sınav günü
herhangi bir yazılım indirmeniz veya cihazlarınızda gerekli ayarlamaları yapmanız için fazladan zaman
VERİLMEYECEKTİR.
➢

Sınav günü, saat 9:00’dan önce Safe Exam Browser (SEB)’in düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz. Dikkat ediniz, eğer cihazınızda kurulum bekleyen
güncellemeler varsa SEB çalışmayabilir.

•

Safe Exam Browser Version 2.4.1’i bilgisayarınıza (Cihaz 1) kurarak İYS’ye girebilmek için Start URL
kısmını aşağıdaki bağlantıda gösterildiği gibi ayarlayınız.
➢ Windows ve MAC için Safe Exam Browser’ı nasıl indirip yapılandırmanız gerektiğiyle ilgili daha
fazla bilgiye aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://epe.metu.edu.tr

•

Cihaz 2’ye Webex’i indiriniz,

•

Cihaz 2’deki ekran döndürmeyi etkin hale getiriniz (telefon ya da tablet ise),
Android:
Ayarlar (Settings) > Ekran (Display) >
Otomatik döndür (Auto-rotate screen)

iPhone:
Ekranı yukarı/aşağı kaydırın ve çıkan menüde
Düşey Yöne Kilitleme (Orientation Lock)
simgesini KAPALI (OFF) duruma getirin.

•

Cihaz 2’yi “Rahatsız Etme” ya da “Uçuş Modu”’na getiriniz, titreşimi kapatınız ve Whatsapp
bildirimlerini engelleyiniz. “Rahatsız Etme” modunun nasıl etkinleştirileceği aşağıda açıklanmıştır:
➢ Android cihazlar: Ayarlar (Settings) > Ses (Sound) > Rahatsız Etme (Do not disturb)
➢ iPhone ve iPad: Ayarlar (Settings) > Rahatsız etme (Do not disturb) > Sessiz: Herzaman (Silence:
Always); Telefon (Phone) > Arayabilecekler: Hiçkimse (Allow calls from: No one)
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•

Cep telefonunuzun zil sesini kapatınız.

•

Sınav gününde Cihaz 2’de bekleyen hiçbir yeni sistem/uygulama güncellemesi olmamalıdır,

•

Cihaz 2’yi dikey/yatay bir biçimde yerleştiriniz ve resim 1’de görüldüğü gibi kameranın yüzünüzü,
bilgisayar ekranını (Cihaz 1), klavyeyi, fareyi ve her iki elinizi görüntülediğinden emin olunuz.

•

Cihaz 2 sabit olmalı ve hareket etmemelidir,

•

Kimliğinizi VE üzerinde tanınabilir bir resminizin olduğu başka bir resmi kimliğinizi (sürücü
belgesi, ulusal/uluslararası kimlik gibi) yanınızda bulundurunuz,

•

Katılacağınız (öğretmeniniz/YDYO tarafından paylaşılan) Webex oturumunun bağlantısını
öğreniniz ve Cihaz 2’den bu oturuma kolaylıkla bağlanabildiğinizden emin olunuz.

•

Cihazlarınızın her ikisini de fişe takınız.

•

Kullanacağınız internet bağlantısının yeterli kotası olduğundan emin olunuz.

09:00
•

Kamerası için kullanacağınız Cihaz 2 ile Webex oturumuna katılın. Webex toplantı adresinizi
aşağıdaki linkte açıklanacak listeden öğrenebilirsiniz.
http://epe.metu.edu.tr

•

Gerçek isim ve soy isminizi kullanarak giriş yaptığınızdan emin olun. Unutmayınız, eğer Webex
kullanıcı adınız resmi öğrenci listesindeki “gerçek isminiz” ile aynı değilse oturuma kabul
EDİLMEYECEKSİNİZ.

•

Gözetmen sizi oturuma kabul edene kadar Webex “Lobi”de bekleyiniz.

•

Oturuma kabul edildiğinizde, gözetmenin kimliğinizi doğrulaması için, kimliğinizi düzgün bir şekilde
kameraya göstermeniz ve adınızı-soyadınızı yüksek sesle söylemeniz istenecektir.

•

Gözetmen kimliğiniz dışında başka bir kimlik görmek isteyebilir (sürücü belgesi, ulusal/uluslararası
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kimlik gibi). Sorulduğunda gözetmenlere gösterebilmeniz için sınav esnasında her iki kimliği de hazır
bulundurmalısınız.
•

Kimlik kontrolü tamamlandıktan sonra gözetmen sınav ortamını kontrol edebilir.
➢ Öğrenciler sınavdan önce gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür:
i. Kitap ve her türlü ders notunu ulaşılabilir yerlerden kaldırınız.
ii. Kullanılmayan her türlü cihazı ulaşılabilir yerlerden kaldırınız.

•

Cihaz 2’deki kamera ve mikrofonun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

•

Webex oturumuna katıldığınızda kameranın görüş açısında kalmalı ve kameranızı asla
kapatmamalısınız.

•

Sanal arka planın (virtual background) kapalı olduğundan emin olunuz.

•

Tüm kimlik kontrolleri bittiğinde gözetmenin yönergelerini dikkatle dinleyiniz.

•

Gözetmenler sınav şifresini paylaştıktan sonra sizden Cihaz 2 ve Webex hoparlörünüzü kapatmanızı
isteyecekler. Cihaz 2 hoparlörünü cihazın yanındaki ses tuşlarını kullanarak, Webex hoparlörünü ise
aşağıdaki resimde görüldüğü şekilde kapatabilirsiniz.

Bu noktadan itibaren, gözetmenler sizi duyabilecek fakat siz onları duyamayacaksınız. Bu sebeple sohbet
kutusuna mesaj gelip gelmediğini düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Mesajınız varsa “Katılımcılar” ikonu
üzerinde kırmızı bir işaret göreceksiniz.

09:45’ten sonra, öğrenciler Webex oturumuna kabul edilmeyecektir.
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SINAV SIRASINDA (10:00)
• Aşağıdaki kurallara uymalısınız. Eğer bu kurallara uymazsanız, sınav raporları incelendikten sonra
sınavınız iptal edilebilir.
➢ Elektronik saat, büyük küçük her türlü kulaklık veya dinleme aygıtının kullanımı yasaktır.
➢ Uygun bir fare altlığı kullandığınızdan emin olun; kağıt, gazete ya da dergi değil.
➢ Hiçbir suretle başka bir kişiyle iletişim kurmamalısınız.
(Fısıldamak ya da konuşmak Webex’te gözetmenler tarafından tespit edilebilir.)
➢ Oda mümkün olduğunca sessiz olmalıdır.
➢ Gözetimli sınav sırasında başka kimsenin odaya girmesine izin verilmez.
➢ Masanın üzerinde sadece şişe su bulundurulabilir.
➢ Sınav başladıktan sonra gözetmenlerle konuşmayınız, gerekirse Webex sohbet kutusunu kullanınız.
➢ Acil bir durum olmadığı sürece gözetmenlerle iletişim kurmak için Webex sohbet kutusunu
kullanmayınız.
➢ SEB’in güvenle çalışabilmesi için arka planda çalışan virüs programlarının ya da başka yazılımların
kaldırılması önerilir.
• Eğer internet bağlantısı ya da elektrik kesintisi sorunları yaşarsanız Webex veya SEB’e yeniden
bağlanmayı deneyebilirsiniz (bknz. Sınava Girecekler için Sorun Giderme)
• Farenin tekerleğini döndürürken CTRL tuşunu basılı tutarak ya da CTRL tuşuna basıp artı (+) /
eksi (-) tuşlarına basarak sınavda metinleri büyütebilirsiniz.
• Sayfada fareyle yukarı aşağı hareket ederken cevaplarınız değişebilir. Bu sorunu iki şekilde çözebilirsiniz:
▪
▪

Yukarı aşağı hareket etmek için fare yerine klavyenin üstündeki kaydırma tuşlarını
kullanın.
Bir şıkkı seçtikten sonra ekranda herhangi bir boşluğa tıklayın.

SINAV SONRASINDA
• Şu cümleyi gördüğünüzde “THIS IS THE END OF THE EXAM. NOW YOU CAN QUIT SEB AND INFORM
YOUR PROCTOR VIA WEBEX CHATBOX.” (SINAVIN SONUNA GELDİNİZ. ŞİMDİ SEB’DEN ÇIKABİLİR
VE WEBEX SOHBET KUTUSU ÜZERINDEN GÖZETMENİNİZİ BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ), Cihaz 2’ye
dönün. Webex sohbet kutusuna “I have finished” yazıp Webex oturumundan ayrılınız. Gözetmenden yanıt
beklemeyiniz.
Eğer Safe Exam Browser, Webex oturumu ya da Odtuclass ile ilgili sınava girmenizi engelleyen
herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.
https://metu.webex.com/meet/iyshelp
UYARI!
Sınav sırasında ilaç almanızı gerektirecek ya da sınava giriş şeklinizi etkileyebilecek herhangi bir
sağlık sorununuz varsa (sağlık raporu ile) Engelsiz ODTÜ’ye başvurmayı unutmayın.
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