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EPE SEPTEMBER -YAZMA BÖLÜMÜ- ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ 

 
Sınavdan 15 dakika önce yapılması gerekenler 
 

Sessiz bir ortamda bulunduğunuzdan emin olun. (Kulaklık kullanmanız tavsiye 

edilir) 

 

Cihazınızı açın ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. (Bilgisayar 

kullanmanız tavsiye edilir, ama bilgisayar mümkün değilse tablet ya da telefon da 

kullanabilirsiniz) 

 

Cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.  

Bilgisayar kamerasının ve mikrofonunun düzgün çalıştığından emin olun. 

(Mikrofonunuz aksi istenmedikçe kapalı olmalıdır.) 

 

Yazma sınavı için kurşun kalem, silgi ve boş kağıtlarınız olduğundan emin olun, 

zira yazma sınavınızı ekran üzerinde değil kağıt üzerinde gerçekleştiriyor 

olacaksınız. 

 

Telefonunuzun masanın üzerinde sesi kısık şekilde bulunduğundan emin olun. 

(Telefonunuzu YALNIZCA sınav bitiminde kağıdın fotoğrafını çekmek için 

kullanacaksınız.) 

 

Kameranın açısını ellerinizi ve cihazınızı koyduğunuz masayı/sırayı net olarak 

gösterecek şekilde ayarlayın.  

 

Öğretmeninizin sizi net bir şekilde görebilmesi için odanızın yeteri kadar 

aydınlatıldığından emin olun.  

 

Meet  uygulamasını açtığınız ve sınava dahil olduğunuz cihazınızın sesinin açık 

olduğundan emin olun. 

 

Öğrenci kimlik kartınızı (yoksa Turkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı ya da 

pasaportunuzu) yanınızda bulundurun. 

 

Size verilmiş olan Meet ID ve şifresinin (ya da email adresinize gönderilen 

davetiye linkinin) olduğundan emin olun.  

 

Size verilen bilgilerle Meet uygulamasına giriş yapın. Oturuma adınız ve soyadınız 

ile giriş yapmanız gerekmektedir.   

 

 

Sınav esnasında yapılması gerekenler 

İstendiği zaman, öğrenci kimliğinizi kameraya doğru gösterin.  

Ekrandan size gösterilen TASK 1 yazma konusunu okuyun.    

Kağıdın sol üst köşesine Ad-Soyadınızı yazın.   

Yazmaya başlayın ve size verilen süre içerisinde yazınızı tamamladığınızdan emin 

olun. İlk bölüm için süreniz 25 dakika olacaktır.  

 

Gözetmen öğretim görevlisi : “Kağıdınızı kameraya gösterin.” dediğinde kağıdınızı 

kameraya gösterin. Bu uyarıyı birçok kez duyabilirsiniz. 
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Kağıdınızın sağ alt köşesini imzalayın.   

Kağıdınızın bir fotoğrafını çekin, WhatApp yoluyla gözetmeninize yollayın. 

Yazınızın görünür ve okunaklı olduğundan emin olun. 

 

Ekrandan size gösterilen TASK 2 yazma konusunu okuyun.    

Kağıdın sol üst köşesine Ad-Soyadınızı yazın.   

Yazmaya başlayın ve size verilen süre içerisinde yazınızı tamamladığınızdan emin 

olun. İkinci bölüm için süreniz 45 dakika olacaktır 

 

Gözetmen öğretim görevlisi : “Kağıdınızı kameraya gösterin.” dediğinde kağıdınızı 

kameraya gösterin. Bu uyarıyı birçok kez duyabilirsiniz. 

 

Kağıdınızın sağ alt köşesini imzalayın.   

Kağıdınızın bir fotoğrafını çekin, WhatApp yoluyla gözetmeninize yollayın. 

Yazınızın görünür ve okunaklı olduğundan emin olun. 

 

Gözetmen öğretim görevlisi: “Oturumdan ayrılabilirsiniz (You can leave the 

meeting)” dediğinde oturumdan ayrılın.  

 

 

*İnternetinizde bir problem olması durumunda, toplantıya aynı ID ve şifre ile 

tekrar girmeyi deneyin. 

 

 


