
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  
ÇEVRİM İÇİ SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

 
MADDE 1 – (1) Bu esasların amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakültelerde yürütülen lisans 

ve enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarda çevrim içi ortamda yapılan gözetimli ve gözetimsiz sınavlarda uyulması 

gereken genel esasları belirlemektedir. 

 
Kapsam 

 
MADDE 2 – (1) Bu esaslar Türk-Alman Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakültelerde yürütülen lisans ve 

enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarda çevrim içi ortamda gerçekleştirilen sınav uygulamalarını kapsar. 

 
Dayanak 

 
MADDE 3 – (1) Bu esaslar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 

Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’a, Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Türk-

Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

 
MADDE 4 – (1) Bu esaslarda geçen; 

 
a) KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

 

b) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü, 

 

c) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu, 

 
ç) TAÜ: Türk-Alman Üniversitesini, 

 
d) TAÜ UZEM: Türk-Alman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezini ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 
Ölçme yöntemleri için genel kurallar ve yükümlülükler 

 
MADDE 5 – (1) Çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilecek sınavlar için, YÖK’ten farklı bir talimat gelmediği 

müddetçe geçerli olmak üzere, ilgili çevrim içi platformun kullanım kılavuzu ve çevrim içi sınavda izlenecek adımların 

açıkça ifade edildiği sınav yönergesi öğretim elemanı tarafından öğrencilere sınav tarihinden en geç 3 gün önce öğretim 

yönetim sistemi üzerinden ve/veya ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul web sitesi üzerinden ilan edilir. 

 
(2) Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan sınavların ölçme ve değerlendirilmesinde Türk-Alman Üniversitesi 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümleri ve senato kararı gereğince uygulanır. 

 
Sınav Türleri 

 
MADDE 6 – (1) Aşağıda listelenen sınav türlerinden, dersin öğretim elemanının uygun gördüğü bir ya da birden 

fazla sınav türü kullanılabilir; 

 
a) Ödev, 

 

b) Proje, 



c) Sunum, 

 
ç) Performansa dayalı sınav, 

 
d) Test, 

 

e) Sözlü sınav, 

 

f) Açık ders notu ile sınav, 

 

g) Yazılı sınav, 

 

h) Evde sınav, 

 
 

 

(2) Yukarıdaki türlerin dışında dersin öğretim elemanı tarafından önerilen ve ilgili yüksekokul, fakülte/enstitü yönetim 

kurulu tarafından uygun görülen sınav türü de kullanılabilir. 

 
(3) Uygulanacak çevrim içi sınavların türleri ve notlandırmaya nasıl etki edeceği öğretim üyesi tarafından ders 

izlencesinde ve sınav izlencesinde belirtilir. 
 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
Çevrim İçi Uygulanacak Sınavlar için Kurallar ve Yükümlülükler 

 
MADDE 7 – (1) Çevrim içi video konferans platformu ile gerçekleştirilen sınavlarda, sınava başlamadan önce 

kimlik kontrolünü sağlamak ve yoklama almak adına öğrencilerin kameraları açık ve kayıt altına alınır halde iken 

öğrencilerin TAÜ Öğrenci Kimlik Kartlarını veya nüfus cüzdanlarını ya da yerine geçecek resmi kimlik kartlarını ibraz 

etmeleri gerekmektedir. 

 
(2) Çevrim içi yapılan sınavlara öğrenciler ders izlencesinde bildirilen çevrim içi araç üzerinden kameraları açık, 

yüzleri görünür ve tanınır durumda sınava katılırlar. Kimlik kontrolünden itibaren öğrencilerin tüm performansları kayıt 

altına alınır. Sınav sürecinde başka bir şekilde sınav ekranının, diğer öğrencilerin kaydının alınması, depolanması, 

saklanması, başka platformlarda paylaşılması, soruların ve/veya cevapların dağıtılması gibi durumlarda ilgili mevzuat 

uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. 

 
(3) Çevrim içi yapılan sınavlarda, öğrenci, dersin öğretim elemanının sınav yönergesinde belirttiği biçimde, 

bildirilen sürede gerekli çalışmayı tamamlayarak ilgili çevrim içi platforma yüklemelidir. 

 
(4) Çevrim içi uygulanan özgün metin yazma gerektiren sınavlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etiği Yönergesi ’ne uygun davranılmalıdır. Hazırlanan metin tabanlı öğrenci ürünlerinin etik ilkelere uygun olup 

olmadığı dersin öğretim elemanı tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrolde sınav kapsamına etik uygunsuzluğu saptanan 

metin tabanlı öğrenci ürünleri değerlendirilmeye alınmayacak ve notu sıfır olarak belirlenecektir. 

 
(5) Bir öğrencinin çevrim içi sınavlarda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs 

etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, 

proje ve laboratuvar çalışmalarının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, öğrenci hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 

 
 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
Çevrim İçi Sınavlar ile İlgili Öğrenci Yükümlülükleri ve Sınav Döneminde Yüksekokul, Fakülte, Enstitü 

ve Öğretim Elemanı Yükümlülükleri 

 
Öğrenci yükümlülükleri 



MADDE 8 – (1) Sınav günleri öncesi ve sınav günleri boyunca genel/yüksekokul/fakülte/enstitü ve ders bazında 

yapılan duyurular öğrenciler tarafından dikkatle takip edilmelidir. Duyuruları takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 

 
(2) Her sınav, verilen süre içerisinde ve öncesinde öğrenciye bildirilen yönerge doğrultusunda ara vermeksizin 

tamamlanmalıdır. Bu nedenle sınav oturumu öncesinde bilgisayar şarjının bitmesi, internet bağlantısının kopması vb. olası 

durumlar için öğrenci gereken önlemleri almalıdır. Cihaz, internet bağlantısı vb. sınava uygun koşulların sağlanması 

öğrencinin sorumluluğundadır. 

 
(3) Yerleşkelere ulaşım imkânı olmayan, masaüstü veya dizüstü bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler 

bağlı bulundukları yüksekokul müdürlüğü, fakülte dekanlığı veya enstitü müdürlüğüne dilekçe yoluyla talepte bulunmalarına 

müteakiben üniversiteler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet 

erişim olanaklarının yararlanmaları hususunda Rektörlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara talepte bulunulacaktır. 

 
(4) Sınavın yapılacağı masaüstü veya dizüstü bilgisayarın sahip olması gereken temel/asgari yazılım ve internet 

özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 
a) Sınav esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve yükleme sürelerinin sınavı etkilememesi için en az 8 

Mega Bit/sn hızında kesintisiz bir internet bağlantısının olması tavsiye edilir. Olası internet kopmalarının önüne geçmek için 

mümkünse kablosuz internet (wi-fi) yerine kablolu internet tercih edilmelidir. 

 
b) Dersin veya sınavın izlencesinde ilan edilen ve sınavlarda kullanılacak çevrim içi platformlara uygun internet 

tarayıcısının kullanılması gerekmektedir. 

 
c) Sınav öncesinde sınav ekranı dışında tüm sekmeler kapatılmalıdır. Ayrıca sınav esnasında arka planda çalışan 

programlardan kaynaklanabilecek çeşitli sorunlarla karşılaşmamak için internet bağlantısı kullanan diğer uygulamaların da 

kapatılması gerekmektedir. 

 
ç) Eş zamanlı çevrim içi gerçekleşen sınavlarda sınavın yapılacağı bilgisayar dışında aynı internet ağına bağlı 

diğer (bilgisayar, televizyon, akıllı telefon, tablet vb.) tüm cihazların internet bağlantısının kesilmesi ya da tamamen 

kapatılması önerilir. 

 
(d) Sınavın yapılacağı masaüstü veya dizüstü bilgisayarın kameralı olması; kamerasız bilgisayar ise harici kamera 

kullanılarak harici kameranın çalışır durumda olduğundan emin olunması öğrencinin sorumluluğundadır. Gözetimli 

sınavlarda kameranın çalışır durumda olması ve sınav süresi boyunca açık tutulması öğrencinin sorumluluğundadır. 

 
 
 

MADDE 9 – (1) Dersin veya sınavın izlencesinde ilan edilen ve sınavlarda kullanılacak çevrim içi platformlara 

giriş yapmak için okul tarafından verilen TAÜ öğrenci kullanıcı adı ve şifresi kullanılacaktır. Sınav öncesinde TAÜ öğrenci 

kullanıcı adı ve şifresinin çalışır durumda ve doğru olduğu kontrol edilmelidir, şifre çalışır durumda değilse öğrencilere Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı tarafından yeni şifre verilecektir. Sınavda kullanıcı adı / şifre sorunlarından kaynaklanan 

aksaklıklardan öğrenci sorumludur. 

 
(2) TAÜ öğrenci kullanıcı adı ve şifresi öğrencilere özeldir. Sınavlar esnasında öğrenci şifresi ile yapılan tüm 

işlemler ilgili öğrenci tarafından yapılmış sayılacaktır. Öğrencilerin kişisel bilgi ve sınavların bilgi güvenliğinin sağlanması 

adına kullanıcı adı ve şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. 

 
(3) Sınavlar çevrim içi oturumlar şeklinde yapıldığında, yüksekokul, enstitüler ve fakülteler tarafından duyurulan 

sınav takvimini dikkate alarak sınavlarına girmelidir. 

 
(4) Sınava zamanında girilmedir. Sınava daha önceden bildirilen gün ve saatte girmeyen öğrenciler sınava girmemiş  

sayılacaktır. 

 

(5) Sınav sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşılması halinde, öğrencilerin yüksekokul/fakülte/enstitü 

tarafından belirlenen ve ders izlencesinde belirtilen sorumlu öğretim elemanı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 
Yüksekokul, fakülte, enstitü ve öğretim elemanı yükümlülükleri 

 
MADDE 10 – (1) Yüksekokul, fakülte ve enstitülerde, tüm derslerde geçerli olacak ölçme-değerlendirme 

yöntemine dair yüksekokul/fakülte/ enstitü yönetim kurulu kararı ya da senato kararı var ise, bunlara uyulur. 

 
(2) Farklı bir ölçme sınav türü veya sınav platformu kullanmak isteyen öğretim elemanı ilgili 

yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu onayını almak ve dersin izlencesinde bu bilgilere yer vermek zorundadır. 



(3) Çevrim içi sınavların hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçleri; 

yüksekokul/fakülteler/enstitüler ile öğretim elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği kurularak, TAÜ UZEM’in yetki 

ve yetkinlik alanı çerçevesinde gerçekleştirilebilir. 

 
(4) Çevrim içi ortamda yapılacak tüm sınavların ve ölçme değerlendirme çalışmalarının sınav dönemleri süresince 

ihtiyaç halinde destek verilebilmesi için sınavdan önce ve sonra TAÜ UZEM’e aşağıdaki bilgilerin, TAÜ UZEM tarafından 

yüksekokul, fakülte ve enstitülere iletilen yönergeler doğrultusunda, verilmesi gerekmektedir; 

 
a) Sınav öncesi: Sınav günü ve saati, katılımcı sayısı ve katılımcıların e-posta bilgileri, gözetmen sayısı ve e-posta 

bilgileri, sınav türü, kullanılacak ölçme değerlendirme araçları, sınavın yapılacağı çevrim içi ortam bilgileri, 
 

b) Sınav  sonrası:  Uygulanan  sınavın  video  konferans  kaydı  ve  yaşanmış  ise  sınavlarda  yaşanan  sorunların  
tutanakları. 
 

(5) Çevrim içi ortamda gözetimli olarak eş zamanlı yapılan ölçme değerlendirmelerde öğrencinin sınav süresince 

kamerasını açık tutulması ve sınav uygulamasının kayıt altına alınması gerekmektedir. 
 

(6) Yüksekokul, fakülteler, enstitüler ve öğretim elemanları; 

 
a) uygulanacak sınav öncesinde sınav hakkında yazılı bilgilendirmeyi, akademik takvimde belirtilen sınav 

tarihlerinden önce bölümün veya TAÜ’nün web sayfasından öğrencilere duyururlar. 
 

b) öğrencilere iletilecek olan bilgilendirme metinlerinde sınav tarihleri ve saatleri, sınav akışı, kullanılacak 

platform, uygulama, araç, dersten sorumlu araştırma görevlilerinin isimleri vb. belirtilen bilgilere ve gerekli 

olması halinde ek bilgilere yer verirler. 

 

(7) Engelli öğrencilerin sınavlarının çevrim içi ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirler, 

öğrencinin talebi halinde bağlı olduğu yüksekokul/fakülte/enstitü tarafından yürütülür. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Hüküm Bulunmayan Haller 

 
MADDE 11 - (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları 

uygulanır. 

 
Yürürlük 

 
MADDE 12 – (1) Bu esaslar, Üniversite Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

 
MADDE 13- (1) Bu esasları rektör yürütür. 

 

 

  Esasların Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 
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