
YARIYIL SINAVLARININ USUL VE ESASLARINA DAİR SENATO KARARI 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu kararı gereğince 23 Mart 2020 

tarihinden itibaren 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı üniversitemizde uzaktan eğitim 

altyapısı kullanılarak dijital ortamda sürdürülmektedir. Güçlü koordinasyon, çevik yönetim, 

esnek kararlar, yetki devri gibi esaslar çerçevesinde bir hareket zemini oluşturularak akademik 

birimlerimiz tarafından bu eğitim süreci başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Sınavların 

üniversitemiz fiziki ortamlarında yapılması durumunda, şehirlerarası kitlesel öğrenci 

hareketleri, farklı yerleşim birimlerinden öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrenci yurtlarının 

yeniden faaliyete geçmesi ve sınav ortamlarında sosyal mesafeye uyulamaması gibi 

nedenlerden dolayı, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.05.2020 tarihli oturumunda dönem 

sonu sınavlar ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların çevrimiçi ortam başta olmak 

üzere şeffaf ve denetlenebilir şekilde veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler ile yapılmasına 

karar verilmiştir. 

YÖK Yürütme Kurulunun ilgili kararı gereğince; Senatomuz tarafından Üniversitemizde 

yürütülecek yarıyıl sonu sınavlarının usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

1- Yarıyıl sonu sınavları, derslerin özelliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerden 

herhangi biriyle yapılacaktır. 

a) Test tabanlı (çoktan seçmeli, kısa cevap, eşleştirme, boşluk doldurma vb.) sınav 

b) Açık uçlu sınav  

c) Ödev, proje vb. 

2- Yarıyıl sonu sınavları, üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi öğrenme yönetim 

sistemleri üzerinden, 8-28 Haziran 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen hususlar 

göz önüne alınarak yapılacaktır. 

a) Sayısal (Matematik, Fizik vb.) ve Sözel (Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce) ortak 

derslerin yarıyıl sonu sınavları, mümkün olduğunca 8-13 Haziran 2020 tarih 

aralığında yapılacaktır.  

b) Akademik birimlerdeki diğer derslerin yarıyıl sonu sınavları, 15-28 Haziran 

2020 tarih aralığında yapılacaktır.  

c) Uygulama, laboratuvar, proje, işyeri eğitimi vb. derslerin yarıyıl sonu 

sınavlarının nasıl yapılacağına ilgili akademik birimler karar verecektir. Bu 

derslerin yarıyıl sonu sınavları 17 Temmuz 2020 gün bitimine kadar 

tamamlanacaktır. 



3- Sınavlar, akademik birimler tarafından ilan edilecek programa göre yürütülecektir. 

Sınav süresi, en az 30 dakika, en fazla 120 dakika olacaktır. Öğrenciler, bağlantı 

problemlerinden dolayı sistemden düşmeleri halinde, sınav süresi içerisinde ilave süre 

verilmeksizin tekrar sınava giriş yapabilirler.  

4- Akademik birimler, sınav programlarını yaparken anlık (eşzamanlı) öğrenci sayılarını 

dikkate alarak, Uzaktan Eğitim Merkezi ile koordinasyonlu bir şekilde süreci 

yürüteceklerdir. Mesai saatleri dışında sınav yapılabilir. 

5- Yarıyıl/yılsonu sınavları ödev, proje vb. şekilde yapılacak dersler aşağıdaki şekilde 

yürütülecektir. 

a) Ödev, proje vb. görevler, ilgili ders sorumlusu tarafından 5 Haziran 2020 

tarihine kadar uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilere iletilecektir. 

b) Ödev, proje vb. dokümanların teslim tarihleri, 15 Haziran 2020’den önce veya 

29 Haziran 2020’den sonra olacak şekilde planlanmalıdır. Son teslim tarihi 5 

Temmuz 2020’dir. 

6- Açık uçlu veya test tabanlı yapılacak sınavlarda, sorular dersin sorumlusu/sorumluları 

tarafından hazırlanan soru havuzundan sıralı veya rastgele çekilecektir. Cevaplanan 

veya geçilen sorulara tekrar dönülemeyecektir.  

7- Öğrenci sınavı tamamlayıp sonlandırdıktan sonra, süresi kalsa dahi tekrar sınava 

giremeyecektir. 

8- Öğrenci, çevrimiçi sınav için gerekli bilgisayar, internet, elektrik vb. olanaklarını 

sağlamakla yükümlü olup herhangi bir olumsuz durum için hak iddia edemez. 

9- Bütünleme sınavları, 6-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yukarıdaki maddelerde 

belirtilen hususlara göre yapılacaktır.  

10- Mezuniyet Sınavı ve diğer sınavlar ise 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında yukarıdaki 

maddelerde belirtilen hususlara göre yapılacaktır. 

11- Azami süreyi aşan öğrencilerin sınavları 04 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında 

ilgili akademik birimlerce planlanarak yapılacaktır.  

12- İşyeri eğitim dersini fiili olarak işyerlerinde devam ederek tamamlamak isteyen 

öğrenciler için, çalışma süresi, değerlendirme süreci gibi usul ve esaslar ilgili 

dekanlık/müdürlük tarafından belirlenerek uygulanacaktır. 

 


