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AMAÇ

: Bu ilkeler Bergama Meslek Yüksekokulunun Örgün Öğretim, ikinci Öğretim ve uzaktan Öğretim
Programı öğrencilerinin Uzaktan Sınav (online sınav / Ödev / Proje v.b.) uygulama esaslarını
belirlemektedir.

KAPSAM

: Uzaktan Eğitim yolu ile gerçekleştirilecek tüm sınavları kapsar.

Sınavlarda “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” ile “Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ne uyulmaktadır.
1) Derse ve sınava katılmak için uygun ortam ve teknolojinin hazırlanması / temin edilmesi öğrencinin
sorumluluğundadır. İnternet bağlantısında ve/veya cihazında sorun olan ve sınava giremeyen öğrencilerin hak
iddia etmesi söz konusu değildir. Bu nedenlerle uygun cihazlarla sınav zamanından önce sisteme girilmesi ve
hazır beklenilmesi olası riskleri ortadan kaldıracaktır.
2) Beklenmedik bir şekilde sınavın kesintiye uğraması durumunda, (Elektrik kesintisi, internetin kesilmesi,
bilgisayarın kilitlenmesi vb.) öğrenci sınav süresi içinde olmak kaydıyla sınavına kaldığı yerden devam edebilir.
Ancak sınav süresinin geçtiği durumlarda ayrıca ek süre verilmeyecektir.
3) Ders devamsızlıkları dikkate alınacak, devamsızlıktan kalan öğrenciler final sınavına katılamayacaktır.
Devamsızlıktan kalan öğrenciler EGEDERS sisteminden ve/veya okulun web sayfasından duyurulacaktır.
4) Sınav esnasında öğrencinin her türlü işlemi kayıt altına alınmaktadır. Bu doğrultuda yeni sayfa/sekme açmak,
uygulama penceresini küçültmek, başka bir sayfa yada uygulamaya geçmek şüpheli davranış olarak kabul
edilmektedir. Şüpheli davranış esnasında öğrenciye uyarı mesajı gösterilmektedir. Eğitici tarafından şüpheli
davranış limiti belirlenmesi halinde sınavdan önce öğrencilere bildirilecek ve limiti aşan öğrencinin sınavı dersin
hocası tarafından geçersiz sayılabilecek ya da şüpheli hareketin yapıldığı soruların cevapları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5) Sınavın ödev, proje v.b. şeklinde gerçekleştirilmesi durumunda öğrencilerin ödevlerini/projelerini 48 saat
içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler kendilerine tanınan süre zarfında ödevini EGEDERS sistemine
teknik sebeplerle yükleyemez ise teslim süresi içinde öğretim elemanına ulaşmaları gerekmektedir. Öğretim
elemanı ödevlerin farklı bir ortama gönderilmesini talep edebilir. Bu duruma takiben, EGEDERS sistemindeki
sorunun giderilmesiyle ödevlerin tekrar sisteme yüklemelerine izin verilecektir. Değerlendirmeler kesinlikle
EGEDERS üzerinden yapılacaktır. Farklı ortama gönderilen ödevler ile EGEDERS’e gönderilen ödevlerin
uyuşmaması halinde ödev değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Öğrenci sınav sorularını ve cevaplarını
başkası ile paylaşamaz, kopyalayamaz, fotoğrafını çekemez, matbu yada dijital ortamlarda yayınlayamaz.
Öğrenci sorumlu olduğu sınava başkasını sokamaz, başka birisi ile sınava giremez ve sınavda başka birisine
yardım edemez. Bu durum tespit edildiği takdirde ilgili yönetmelik ve yönerge işlemleri uygulanır.
7) Ege Üniversitesi sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrencinin sınavdaki IP adres, işletim sistemi, tarayıcı
uygulaması bilgilerini ve sınavda cevaplama sürelerini kaydedebilir. Herhangi bir sorun olması durumunda bu
bilgileri 3. Kişilerle paylaşabilir. Sınava giren öğrenci üniversitenin bu sebeplerle bilgi toplamasına ve işlemesine
izin vermiş sayılır. Bu bilgilere bağlı olarak sınavın iptaline karar verilip ilgili öğrenci veya öğrenciler hakkında
disiplin soruşturması işlemleri gerçekleştirilebilir.
8) Sınavlar belirlenmiş sınav saatine uygun olarak Öğretim Elemanının belirleyeceği süre dahilinde yapılacaktır.
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9) Sınavın işleyişi, puanlama şekli ve derse etkisi sınavdan önce belirtilecektir.
10) Sınav belirtilen tarih ve ders saatinde açılacak, sınav sonunda ise otomatik olarak kapanacaktır.
11) Sınava girişte geç kalınması yada girilememesi durumunda ek süre verilmeyecektir.
12) Öğrenci, sınav yönergesini görüntüleyerek “Okudum, onaylıyorum” seçeneğini işaretledikten sonra sınava
girebilecektir.
13) “Okudum, onaylıyorum” seçeneğini işaretledikten sonra ekranda "Sınava Başla" yazısı çıkacak ve bu yazı
tıklandıktan sonra sınav başlayacaktır.
14) Sınav sorularının cevaplarına işaretleme yapıldıktan sonra "Sonraki Sayfa" işaretlenecek ve ekranda çıkan
"Sonraki Sayfaya Geç" yazısı tıklanarak sonraki soru görüntülenecektir. Sınav anında sayfayı /soruları
görememe durumunda sayfayı F5 tuşu ile yenilemelidir.
15) Sınav süresi içinde sorular cevaplandıktan sonra "Sınavı Bitir" ve "Tümünü Gönder ve Bitir" tıklanarak sınav
süreci tamamlanacaktır. Son işlem yapılmaması durumunda öğrenci notu sistem tarafından
hesaplanamayabilir. Bu durumda oluşabilecek sorunlar öğrencinin sorumluluğundadır. Sınav süresi sonuna
kadar son işlem yapılmaması durumunda sınav süresi sonunda sınav kapatılacak ve bu ana kadar verilen
cevaplar sınavın değerlendirilmesinde kullanılacaktır.
16) Sınav sonuçlarına itiraz Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır.
17) OBYS sistemine girilen notların itiraz süresi dolmadan notlara itiraz yapılması gerekmektedir. İtiraz süresi
dolduktan sonra yapılan itirazlar geçerli olmayacaktır.
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