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       Üniversitemizin yönetim kurulu Rektörümüz Prof.Dr.Ġlkay SALĠHOĞLU başkanlığında 

toplanmış; yapılan görüşmeler sonunda; 

      Üniversite‟mizde 2019-2020 Bahar Döneminde tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora programlarında yer alan dersler çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemi olan uzaktan 

eğitim ile gerçekleştirilmektedir. 2019-2020 Ders Yılında önceden duyurulmuş olan Akademik 

Takvimde değişikliğe gidilmeyip “Bahar Dönemi” zamanında tamamlanacaktır. Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde KPSS‟ye girmiş olan son sınıf öğrencilerinin, başvuru tarihlerine yetişecek 

olanların mezun edilebilinmesi için ilgili fakülteler final değerlendirmelerini daha erkene 

alabileceklerdir. Uzaktan eğitim sistemi ile sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak dersleri 

gerçekleştirme imkanı bulmakla birlikte, 4 Nisan 2020 tarihinde UZEM tarafından duyurulan 

Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kilavuzunda belirtilen geçerli ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri kullanılmalı.  Bu bağlamda, 27 Nisan – 01 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında UZEM Moodle sistemi üzerinde değerlendirmede yaklaşık % 10 oranında etkili olacak 

ara sınavlar yapılacaktır. Derslerde ölçme ve değerlendirme yöntemleri için aşağıdaki hususlara 

uyulması ve dikkate alınması büyük öneme haizdir. 

1. Tüm dersler için, Öğretim Elemenaları ders izlencelerinde yer alan değerlendirme 

biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesine,  

 

2. Ders izlencesinde yer alan kazanımlar ve içeriğine uygun yeni değerlendirme biçimleri 

seçerek ders izlencelerinin “değerlendirme” bölümünü yeniden düzenlenmesine, 

  

3. Değerlendirme açısından oluşturulan güncel ders izlencelerinin ilerleyen süreçte 

belirtilecek tarihte UZEM ders sistemine eklenmesine, 

 

4. Değerlendirme biçimleri için daha önce paylaşılan “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme Kılavuzu” kitapçığından yararlanılması, kitapçık içerisinde Öğretim 

Elemanlarına verilen “Uzaktan Eğitimde Değerlendirme Biçimleri Yönerge 

Tablosundaki” 40 adet değerlendirme biçimi arasındaki  ölçme araçlarının, derslerin 

kazanımları, içerik ve sınıf mevcuduna uygun olanların seçilip, ölçme ve 

değerlendirme amacıyla kullanılmasına, 

 

5. Bu dönemde, 27 Nisan – 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında UZEM Moodle sistemi 

üzerinde değerlendirmede yaklaşık % 10 oranında etkili olacak ara sınavların 

yapılmasına ve ara sınavlar yapılırken aşağıda belirtilen hususların dikkate alınmasına;  



 
 

 

 

a. Kanıta dayalı ve denetlenebilir olmasına, 

b. Öğretim Elemanının ara sınavı hangi yöntemle yapacağına ilişkin kararını 

öğrencilere mümkün olan bütün iletişim araçlarıyla bilgilendirmesine ve 

akademik birimlerin de Öğretim Elemanlarının yazılı beyanını esas alarak her bir 

dersin ara sınavının hangi yöntemle yapılacağına ilişkin ilgili 

Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksekokulu Kurulu Kararını  en geç         

22 Nisan 2020 tarihine kadar karara bağlanmasına ve üniversite web sayfasında 

arasınav tarihlerinin ilan edilmesine, 

c. Ara sınav yerine geçecek “Online Sınav (ya da e.sınav)” için,  öğrencilerin bahar 

dönemi örgün eğitim haftalarında işlenen ders materyallerine fiziken erişim 

imkanının olmaması olasılığı da dikkate alınarak, örgün eğitim haftalarına ilişkin 

ders materyallerinin de MOODLE „a yüklenmesine, 

d. Online Sınavlarda sorulan soruların ve öğrencilerin sınav notunu gösterir evrakın 

Öğretim Elemanları tarafından saklanmasına, ara sınav notlarının sisteme 

girilmesine, 

e. Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların süresinin Öğretim Elemanları 

tarafından UZEM üzerinden duyurulmasına, 

f. Online sınavların örgün eğitim haftalarında işlenen ve uzaktan eğitimde verilen 

konuları içerecek şekilde olmasına, gerçekleştirilen ölçme değerlendirme 

faaliyetlerinin şeffaf, kanıtlanabilir, objektif olmasına ve kayıt altına alınmasına, 

g. Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavlarda, internet erişimi olmadığı için ders 

içeriklerine ulaşamayan ve/veya belirlenen ara sınav yöntemlerinden birine tabi 

olamayan öğrencilerin, mazeret sınav hakkının (ara sınavda tercih edilen 

yöntemle aynı olmak koşuluyla) saklı tutulmasına, mazeret sınavı için beyanın 

yeterli olmasına, mazeret sınavlarının tarihlerinin ayrıca belirlenmesine,  

h. Online Sınav olarak yapılan ara sınav sonuçlarının EINSTEIN‟e ara sınav notu 

olarak girilmesine, 

i. Ortak zorunlu derslerin (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil 

ve Bilgisayar dersleri) ara sınavlarının Online Sınav şeklinde yapılmasına ve ilgili 

bölüm başkanlıklarının sınav süresini ve sınav tarihlerini en geç 21 Nisan 2020 

tarihine kadar öğrencilere UZEM, MOODLE,  e-posta ve internet ortamında 

duyurulmasına, 

j. Öğrencilerin derslere devam durumunun ölçme değerlendirme şekli olarak 

değerlendirilmemesine ve bu şekilde belirlenenlerin ise iptal edilmesine, 

k. Covid-19 salgın durumu göz önüne alınarak, final sınav tarihleri ve sınav 

değerlendirme şeklinin ileri bir tarihte ayrıca duyurulmasına, 

 

6. Ara sınavların haricinde öğrencilerimizin  geriye kalan değerlendirmelerini  ödev, 

etkinlik, seminer, sunu, canlı performans, portfolio, proje vb. uygulamalar yoluyla 

yapılması  şeklinde  birden çok değerlendirme biçimi ile değerlendirilmesine ve derslerin 

kazanımlarına uygun birçok ölçüt ve kriterlerin oluşturulmasına,  

  



 
 

 

 

7. Online sınav esnasında Öğretim Elemanları, öğrencilerin internet, bilgisayar vb. 

sıkıntıları olabileceğini göz önünde bulundurulmasına  öğrenciler için ek önlemlerin 

alınmasına ve bu bağlamda yapılması planlanan e-sınavların  değerlendirme biçimlerinin 

kazanımlar, içerik ve basitlik-zorluk açısından uyumlu olmasına özen gösterilmesine, 

 

                  Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

İmza: 

 

 

Prof.Dr.Gökmen Dağlı                                                             Prof.Dr.Rüveyde Bundak 

 

 

Prof.Dr.Süleyman Tolun                                                         Prof. Dr.Aysel Karafistan 

 

 

 

Prof.Dr.İlkay Salihoğlu 

Rektör 


