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01.06.2020 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

 

2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde,  

 

 Tüm dersler için (Tıp Fakültesi dersleri dışında) Final Sınavları, 22 Haziran-10 Temmuz 2020 

tarihleri arasında,  

 İngilizce Yeterlik Sınavı, 2-3 Temmuz 2020 tarihlerinde, 

 Tıp Fakültesi dersleri için Final Sınavları, 27-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında, 

 Tüm dersler için (Tıp Fakültesi dersleri dışında) Telafi Sınavları, 20-21-22 Temmuz 2020 

tarihleri arasında, 

dijital ortamda yapılacaktır.  

 

Tıp Fakültesi dersleri için telafi sınavları daha sonra ilan edilecektir.  

 

İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylı açıklamalar, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. 

 

Final sınav takvimi aşağıdaki adreste mevcuttur: 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/duyuru/duyuru_1590154648.pdf 

 

YÖK’ün “Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” uyarınca, küresel salgın dönemiyle sınırlı 

olmak kaydıyla, dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde uygulanacak temel ilkeler 

aşağıda yer almaktadır. 

 

 

DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE 

UYGULANACAK TEMEL İLKELER 

 

I-TEKNİK ALTYAPI, ERİŞİM VE DESTEK: 

 

1. Bulundukları yerde, altyapı ve teknik sorunlar nedeni ile dijital sınavlara giremeyecek 

öğrencilerimiz, aynı gün ve saatte Üniversite’de bulunan bilgisayar laboratuvarlarında sınava 

girebilirler. Düzenli olarak dezenfekte edilen bilgisayar laboratuvarlarımızda, maske kullanılması 

zorunlu olacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin sınavdan 

en az bir hafta önce derslerinin öğretim elemanına e-posta veya OASIS mesajı ile başvurması 

gerekmektedir.  

 

2. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerin, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli 

olmak üzere, gerektiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve 

internet olanaklarına erişim imkânlarını kullanmak üzere ilgili kurumlara başvuru yapması ve bağlı 

bulunduğu ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü sekreterliğine sınavdan en 

az bir hafta önce bu konuda bilgi vermesi gerekmektedir.  

 

3. Engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve gerekli 

uyarlamaların yapılabilmesi için dersin öğretim elemanı ve “Engelli Destek Birimi” ile sınavdan 

en az bir hafta önce iletişime geçmesi gerekmektedir.  

 

4. Dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerimiz gerektiğinde TLC 

(Teaching and Learning Center, tlc@ieu.edu.tr) birimine başvurabilirler. 

 

 

https://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/duyuru/duyuru_1590154648.pdf
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II-SINAV GÜVENLİĞİ: 

 

1. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “şeffaf ve denetlenebilirlik” esas alınarak, BLACKBOARD 

veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler arasında 

soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi gibi önlemler 

bulunmaktadır.  

 

2. Sınavlar "şeffaf ve denetlenebilir" olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına 

alınacak ve arşivlenecektir.  
 

3. Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları 

kullanılacaktır.  

 

4. Çevrimiçi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecektir.  

 

5. Final sınavları, final sınav takviminde ilan edilen saat aralıklarında gerçekleşecektir. Öğretim 

elemanının çevrimiçi sınavı bitirmesinden sonra, sınava katılmak mümkün değildir. Çevrim dışı 

proje, ödev gibi formatlardaki sınavlarda, öğretim elemanın belirlediği son yükleme süresine 

uyulması gerekmektedir.  

 

6. Tüm sınavlarda, ödevler ve projelerde etik kurallara uyulması beklenmektedir.   

 

 

III- TELAFİ SINAVLARINA KATILIM: 

1. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin durumları fakülte/yüksekokul/meslek 

yüksekokulu/enstitü yönetim kurullarında görüşüldükten ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

onaylandıktan sonra, öğrencilere telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkânı verilebilecektir.  

 

2. Teknik, sağlık ve diğer belgelenebilir mücbir sebeplerle final sınavına giremeyen öğrencilerin, 

mazeret belgelerini ilgili final sınavını takiben en geç üç gün içerisinde elektronik olarak 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü sekreterlerine göndermeleri gerekir. Belgelerin 

aslının kargo ile en geç bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü 

sekreterliklerine gönderilmesi gerekmektedir.  

 

3. Yukarıda belirtilen sınav yöntemlerine ek olarak telafi sınavlarında, sözlü sınav yöntemi 

kullanılabilir.  

 

Sevgili Öğrencilerimiz, Covid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz Uzaktan Eğitim Bahar dönemini 

tamamlarken, sınavların verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyor; esenlik ve sağlık dileklerimi 

sunuyorum.  

 

Sevgilerimle, 

 

 

 

Prof. Dr. Murat AŞKAR 

Rektör 


