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Üniversitemiz Senatosu 12/11/2020 günü saat 11.00’da Rektör Prof.Dr.Mustafa PAÇ 

başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu görülerek oturum 

açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.  

  

2020/97-Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Ölçme – Değerlendirme Kurullarından gelen 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi ölçme değerlendirme usul ve esasları ilişkin 

kararları görüşüldü. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz dönemi ölçme değerlendirme usul 

ve esaslarının aşağıda yer alan maddeleri göz önünde bulundurularak yapılmasının 

uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 
 

1. Sınavlar Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları 

çerçevesinde yapılır. 

2. Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme 

değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya 

gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat 

programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, 

yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. 

3. Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları 

ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak yüz yüze veya elektronik ortamda 

yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak 

belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans değerlendirmesi, proje, tez ve 

portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, 

öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. 

4. Performans değerlendirmesi, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış 

değerlendirmeler ile gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel 

başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 40’tan fazla olamaz.  

5. Pratik sınav soruları teorik sınav içinde şekil sorusu şeklinde sorulabilecektir. 

6. Her öğrenci “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” üzerinde gerekli kayıt işlemlerini 

zamanında tamamlamalıdır.  

7. Sınavlar her öğrenci için sorumlu olduğu ders / staj adına düzenlenmiştir. Sınav 

öncesinde öğrenci adının o sınav listesinde olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. 

8. Sınav öncesinde uygulama ilkeleri mutlaka okunmalıdır. 

9. Sınavlar çoktan seçmeli 5 şıklı ve / veya açık uçlu teorik ve pratik uygulama 

konularındaki sorulardan oluşmaktadır. Her öğrenci için soru sıralamaları farklıdır. 

10. Sınav tarihleri ve saatleri ilgili ders öğretim elemanları tarafından belirlenecek ve 

sınav takviminde belirtilecektir. 

11. Her sınav için bir sınav sorumlusu belirlenecektir. Sınav sorumluları sınav süresince 

ortaya çıkabilecek sorun ve aksaklıkları gidermek için gerekli iletişim yöntemini 

öğrencilere sınav öncesinde iletecektir. 
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12. Sınavdan en az 30 dk. önce sisteme girip sınav öncesi gerekli alanların doldurulması 

gereklidir. Sisteme girişi yapamayan öğrenci, durumu belirlenecek iletişim yöntemi ile 

sınav sorumlusuna iletmelidir. 

13. Sınav için girişin masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapılması tercih 

edilmelidir. Kullanıcının kullandığı aygıttan kaynaklanan sorunlardan kullanıcının 

kendisi sorumludur.Bu nedenle;daha önceden bağlantı ayarları,güç kaynağı kullanımı, 

donanımla bileşenler gibi tüm ayrıntıların kontrol edilmesi ve eksiksiz olmasının 

sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. 

14. Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim 

Yönetmeliğinde belirtilen yazılı mazeret tanımları dışında sınava katılım zorunludur. 

15. Sınav bitiminde sonlandırma tuşuna basıldığında sınav bitmiş olarak kabul edilecektir. 

16. Sınavların değerlendirilmesi ve puanlamada ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul 

mevzuatında yazılı olan kurallar uygulanacaktır. 

17. Sınav ile ilgili kurallar şunlardır: 

a. Sınav süresi çoktan seçmeli soru başına ortalama 1 dakika olacak şekilde 

belirlenecektir. 

b. Sınav süresince geçmiş sorulara geri dönülemeyecektir. 

c. Sınav sırasında boş bırakılan sorulara geri dönüş yapılamayacaktır. 

19. Sınav merkezinden kaynaklanan bir kesinti olması durumunda, ilk 5 dk içerisinde bağlantı 

kurulduğu takdirde sınav kaldığı yerden devam edecek, bağlantı sağlanamazsa o sınav iptal 

edilecek, yerine belirlenecek başka gün ve saatte farklı sorularla aynı koşullarda telafi 

sınavıyapılacaktır.  

d. Kullanıcı kaynaklı (nedeni ne olursa olsun) kesintilerde ise: 

i. kesinti olduktan sonra ilk 10 dk içerisinde bağlantı kurulursa; süresi 

50 dk altında olan sınavlar için bir 

kez,50dküzerindeolansınavlariçinise iki kez olmak üzere kalınan 

sorudan sınava devam edilecektir. 

ii. ilk 10 dk içerisinde yeniden bağlanamazsa öğrenci mazeretini 

belgelemesi koşuluyla, ilgili akademik birime 24 saat içerisinde 

başvuru yapar. 

iii. bağlantı süreleri sınav merkezi tarafından izlenecek ve durum anında 

sınav sorumlusuna bildirilecektir. 

iv. Mazeret sınavında da (b) maddesinde benzer bir durum ile 

karşılaşılırsa öğrenci hakkında Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim 

Kurulu karar verecektir. 

20. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimizin alternatif olarak bulunduğu il/ilçede 

http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisans-lisans-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisans-lisans-sinav-yonetmeligi.pdf
http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/yonergeler/1570169077_onlisans-lisans-sinav-yonetmeligi.pdf
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öncelikle Üniversite Birimlerinde, Üniversite bulunmadığı durumda MEB veya diğer kamu 

kurumlarının bilgisayar ve internet erişimini kullanacaklarını bildirmeleri durumunda, 

öğrenciler en az bir gün önceden bağlantı ve donanım olanaklarını gözden geçirmeli ve bunu 

sınav sorumlusuna bildirmelidir. 

21. Uzaktançevrimiçiolarakyapılacakolansınavlardagüvenlik,“karşılıklıgüven”esasına 

dayanmaktadır. Yüksek İhtisas Üniversitesine kayıtlı her bir öğrencinin bu konuda gerekli 

duyarlık ve özeni göstereceğine inanılmaktadır. 

22. Sınav sırasında tanımlanmış kurallara uymayan ya da sınav güvenliğini ihlal ettiği 

belirlenen öğrenciler hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” 

kapsamında gerekli işlemler yapılıp, öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

23. Ödev, proje ve araştırma raporları değerlendirilirken kopya, benzerlik ya da intihal 

saptanırsa öğrencinin sınavı iptal edilerek hakkında ilgili yönetmelik kapsamında gerekli 

yasal işlemler başlatılacaktır. 

 


