
T.C. Yeditepe Üniversitesi  
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı  

Öğretim Sistemi ve Ölçme-Değerlendirme Kuralları 
 

 
Üniversitemiz, COVİD-19 Pandemisinin etkilerinin devam etmesi nedeniyle hibrit eğitim 
modelini (teorik dersler uzaktan öğretim yöntemi, uygulaması olan dersler ise yüz yüze, kısmi 
yüz yüze veya uzaktan) benimsemiş olup genel çerçevesi 14 Eylül 2020 tarihli üniversite 
duyurusuyla paydaşlarımıza bildirilmişti.  
 
Bu kapsamda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların eğitim-öğretimle ilgili güncellenmiş 
olan aşağıdaki uygulama esasları benimsenmiştir. Yabancı Dil Hazırlık Programlarının 
öğretim sistemi ve ölçme-değerlendirme kuralları ilgili Hazırlık Programı 
Koordinatörlüklerince ayrıca duyurulacaktır. 
 

1. Üniversitemizde ders materyali paylaşımı, ödev ve gerekli interaktif uygulamalar için 
"Moodle" öğretim yönetim sisteminin üniversitemize uyarlanmış hali olan ‘Coadsys’ 
sistemi veya Google Classroom ile öğrencilerimizle dijital ortamlarda derslere ait 
materyal ve ödev paylaşımı devam edecektir ve özellikle teorik derslerin içerikleri 
paylaşılıp ödev ve projeler bu süre içinde asenkron (kendi uygun oldukları zamanda) 
takip edilecektir. Bunun yanında öğretim elemanı tarafından benzer uygulamalar da 
kullanılabilecektir. 

 
2. Üniversitemizde verilen birçok dersin etkileşime ve tartışmaya dayalı niteliklerinin 

olabildiğince korunabilmesi için normal derslerimizin planlandığı haftalık ders 
saatlerinde senkron (ders saati içinde) olarak dersin öğretim elemanı ve öğrencilerin 
online olarak bir video-konferans ve toplantı aracı olan "Google Meet veya Zoom 
Platformu" gibi bir ortamla, öğretim elemanının öğretim materyalini kendi ekranından 
katılımcı öğrencilerle paylaştığı araçlar kullanılacaktır. Bu konuda öğretim 
elemanlarımızın öğrencileriyle ders saatinde konferans yapabileceği kendi tercih ettiği 
kayıt yapma özelliği olan farklı uygulamalar da kullanılabilecektir. Google Meet veya 
Zoom uygulamasının üniversitemiz içerisinde deneyim paylaşımı ve eğitimleri 
periyodik olarak devam edecektir. 

 
3. Yüz yüze veya uzaktan yöntemlerle verilen dersler için Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Yönetmeliğimizde yer alan devam mecburiyeti korunacaktır (en az %80 
devam). 
 

4. Ders izlenceleri (syllabus) dersin uygulanış şeklini yansıtacak nitelikte 
güncellenecektir. 
 

Üniversitemizde kullanılan öğretim yönetim sistemleri (Coadsys, Google classroom v.b) 
kullanılarak yapılan dönem sonu sınavı veya ara sınavlar için uyulacak kurallar aşağıda 
bildirilmiştir. Yüz yüze yapılacak sınavlar, normal zamanda uygulamış olduğumuz mevcut 
mevzuatımıza göre yapılacaktır.  
 

1. Ara sınav ve dönem sonu sınavları, COVİD-19 pandemisinin seyrine göre uzaktan 
veya yüz yüze olabilecektir. 
 



2. Sınav yerine ödev ile değerlendirme yapılması durumunda, ilgili program yetkili 
birimlerince öğrencinin sorumlu olduğu derslerin ödev yükü dikkate alınarak 
öğrencinin plansız yüklenmesinin önüne geçilecektir. 
 

3.  Ölçme ve değerlendirmelerin, ağırlıklı olarak dönem sonu sınavlarla yapılması 
program yetkinliklerin gerçekleştirilmesini garanti altına alamamaktadır.  Bu nedenle 
dönem içi ara sınav ve etkinliklerin ağırlığının en az dönem sonu sınavı ağırlığı kadar 
olması konusuna dikkat edilecektir. 

 
4. Sınav formatında yapılacak olan Dönem Sonu Sınavı ve Ara Sınavlar, öğretim 

yönetim sistemleri (Coadsys, Google Classroom v.b) kullanılarak senkron veya 
asenkron olarak yapılabilecektir. Bu duruma, dersin öğretim üyesi ve ilgili akademik 
birimlerin değerlendirmesiyle karar verilecektir. 

 
5. Her sınav için, hangi platformda sınav yapılacağı, sınavda uygulanacak kurallar ve 

esaslar ile değerlendirme kriterleri ve etik kurallar öğrencilere sınav tarihinden en az 5 
gün önce dersin öğretim üyesi tarafından bildirilecektir. Dersin öğretim üyesi 
tarafından öğrencilere gerekirse de bir deneme sınavı yapılarak öğrencilerin sınava 
adaptasyonu sağlanacaktır.  
 

6. Sınav için masaüstü, dizüstü veya tablet bilgisayar kullanılabilecektir. 
 

7. Sınav için kullanılacak öğretim yönetim sistemine öğrenciler std.yeditepe.edu.tr 
eposta adresleriyle kayıt olacaklardır. 
 

8.  Sınav için belirlenen oturum, öğretim üyesi tarafından sınav saatinden 15 dakika önce 
öğrencilerin girebilmesine hazır hale getirilecektir.  
 

9. Öğrenciler sınav sırasında öğrenci kimliklerini yanlarında bulunduracaklar, istenildiği 
takdirde kameralarından göstereceklerdir. 
 

10. Uzaktan yapılan sınavlarda sınav güvenliğine dikkat edilmesi adil bir ölçme 
değerlendirme için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle öğrenciler sınavın başında 
mikrofonlarını ve kameralarını açacak ve sınav boyunca kapatmayacak, mikrofon 
kontrolü öğretim üyesi/gözetmende olacaktır. Mikrofonunu veya kamerasını kendisi 
kapatan, uyarıyla açmayan bir öğrencinin sınavı geçersiz sayılabilir ve öğrenci sözlü 
sınava alınabilir. Bu kuralın uygulanması dersin türüne göre dersin sorumlu öğretim 
üyesinin inisiyatifinde olacaktır. 
 

11. Öğrenciler sınav süresince bilgisayar başından ayrılamayacaktır. Sınav esnasında 
öğrencinin yardım almasını engellemek için geliştirilmiş olan yazılımlar 
kullanılabilecektir. Bu yazılımların hangisinin olacağını üniversite ve/veya sorumlu 
öğretim üyesi belirleyecektir. Bu yazılımların vermiş olduğu raporlama ve 
raporlamanın yaptırımları hakkında öğrenciler sınav öncesi bilgilendirilecektir.   
 



12. Sınav türü (çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurmalı, doğru/yanlış cevaplı vb.), 
soruların karıştırılarak öğrencilere sorulması gibi teknik kısımlar dersin öğretim üyesi 
tarafından belirlenecektir. 
 

13. Bilgisayar yetersizliği, bağlantı yetersizliği veya sınavda bağlantı kopması gibi 
nedenlerle öğrencinin sınava devam edememesi durumunda dersin öğretim üyesi 
tarafından öğrenciye başka bir yöntemle (ödev vb.) sınav da verilebilecektir.  
 

14. Engeli olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınarak sorunsuz bir şekilde sınav 
vermeleri sağlanacaktır. 
 

15. Uzaktan sınav ve değerlendirmelerle ilgili tüm süreç dersin öğretim üyesi tarafından 
eksiksiz bir şekilde arşivlenecektir (dijital veya yazılı dokümantasyon). 

 
16. Uzaktan sınav sırasında dersin öğretim üyesi veya gözlemcisi tarafından kurallara 

aykırı bir durumun tespitinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
kapsamında değerlendirilecektir. 
 

17. Bu hususların uygulanmasından ilgili akademik birimler sorumlu olacaktır. 
 

18. Bu kurallarda ihtiyaç duyulduğunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.   
 
.  


