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2019- 2020 BAHAR YARIYILI UZAKTAN ÖĞRETİM İLE VERİLEN DERSLER İÇİN ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME ESASLARI 

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 
sayılı yazısıyla bildirilmiş olan uzaktan öğretim yönlendirme yazısı 

COVID-19 Hastalığı nedeniyle sadece 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ve Yaz 
Öğretiminde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü kademede uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler 
için uygulanacak ölçme ve değerlendirme esaslarının aşağıda belirtildiği şekliyle 
uygulanmasına Üniversitemiz Senatosunun 7 Mayıs 2020 tarihli oturumunda karar verilmiştir. 

1. Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ara sınav ve dönem sonu sınavları uzaktan 
ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle ve güncellenen Akademik Takvime uygun 
olarak yapılacaktır. 

2. Sınavlar ve Belgelendirme: Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin 
hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek 
ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak ilgili akademik birimlerin 
(Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü, Yüksekokul Müdürlüğü) yetkili kurullarınca belirlenen 
"hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda 
yürütülecektir. Değerlendirme ile ilgili her türlü belge ve doküman çok düzenli bir 
şekilde arşivlenecektir.  

3. Dönem Sonu Sınavı veya Ara Sınav: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme-
değerlendirmesinde (ara sınav, dönem sonu sınavı, mezuniyet projesi, staj vb.) ödev, 
senkron veya asenkron sınavlar, projeler, sözlü sınavlar vb. birisi kullanılabilir. 
Bunlardan hangisinin kullanılacağı öğrencilere öğretim yönetim sistemimiz olan 
Coadsys platformundan, Google Classroom’dan, YeditepeM mobil uygulamasından 
veya OBS üzerinden duyurulacaktır.  
Uzaktan öğretim yöntemiyle sistem üzerinden senkron olarak yapılacak sınavlar, 
sistemin kapasitesinin aşılmaması için merkezi olarak Planlama Biriminin 
koordinatörlüğünde planlanacaktır. Sınav saati aralığı ise 09:00 ila 22:00 arasında 
olabilecektir. 

4. Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler Akademik 
Takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yine uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı 
bütünleme sınavına girebileceklerdir. 

5. Tek Ders Sınavı: Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapılacak tek ders sınavları da 
uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacaktır. 

6. Telafi Sınavı: Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavında da başarılı olunamaması 
durumunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde telafi sınavı yapılacaktır. Telafi 
sınavlarına, 2019-2020 bahar döneminde alınıp başarılı olunan derslerden not 
yükseltmek isteyen öğrenciler de girebilecektir. Bu sınavdan alınacak notlar dönem 
sonu sınavı yerine geçecektir. Telafi sınavları, şartların uygun olması durumunda yüz 
yüze de yapılabilecektir.  

7. X veya I Notu verilmesi: Uzaktan öğretim yöntemiyle tamamlanamayan dersler için 
dersin türüne bağlı olarak X ya da I notu verilerek ilgili akademik birim tarafından 



belirlenecek zaman dilimleri içerisinde tamamlanması sağlanacaktır. İlgili harf notunun 
asıl nota dönüşmesiyle ilgili zaman sınırlaması geçici olarak kaldırılacak; sadece bu 
dönem ve bu kapsamdaki dersler için uygulanacaktır. 

8. Ön Koşullu Dersler: X veya I notuyla tamamlanması zamana bırakılan dersler, başka bir 
dersin ön koşuluysa öğrencinin istemesi halinde ön koşulu olduğu dersle birlikte 
alınabilecektir. 

9. Sınavların Katkı Oranları: Dönem sonu başarı notuna, ara sınav ve dönem sınavlarının 
yüzdelik katkısı, yönetmeliğimizde belirtilen oranlardan farklı olmayacaktır.  

10. Hazırlık Programları: İngilizce Hazırlık programları ile ilgili yeni Akademik Takvim, sınav 
ve öğretim esasları ayrıca duyurulacaktır. Diğer dillerin hazırlık programı ile ilgili sınav 
ve öğretim esasları da ilgili program koordinatörleri tarafından duyurulacaktır.  


