
1 

 

etiUZEM 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ  

ÇEVRİM İÇİ DÖNEM SONU SINAVLARI 

  

 “etiSEM 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama 

Esasları” dikkate alınarak etiUZEM Eğitim Yönetim Sistemi (EYS) üzerinden 

gerçekleştirilecektir. 

Dönem sonu sınavları etiUZEM EYS üzerinde sınav aktivitesi kullanılarak 

yapılabilecektir. Ölçme ve Değerlendirme etkinlikleri her bir çevrim içi sınavın yanı sıra 

performans görevi, ödev, proje gibi alternatif etkinliklerle de gerçekleştirilebilir.  

etiUZEM tarafından tamamen çevrim içi ortamda yapılacak olan dönem sonu sınavları, 

tüm birimler için 09-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır. 

1. ÇEVRİM İÇİ SINAV AKTİVİTESİ 

1.1. SINAV ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER 

a. Tüm etiSEM birimleri sınav takvimine göre dönem sonu sınav tarihlerini etiUZEM 

Teknik Koordinatörü ile koordineli olarak belirlemeli, eğitimciler vasıtasıyla etiUZEM 

EYS kurs sayfalarında kursiyerlerine duyurmalıdır.  Tüm birimler tüm çevrim içi dönem 

sonu sınavlarını, ilgili zaman dilimi içerisinde tamamlamış olmalıdır.  

b. Birim Sorumluları tarafından etiUZEM Teknik Koordinatörü ile koordine edilmiş dönem 

sonu sınav programı en az 1 (bir) hafta önceden ilgili etiUZEM EYS’nin ilgili kurs 

sayfasında ilan edilmelidir.  

c. Birimlerce sınav saatleri belirlenirken; sınav başlangıç gün ve saatleri olabildiğince 

günün tamamına yayılmalı ve mümkünse hafta içinde sistem yoğunluğunun nispeten 

daha az olduğu öğleden sonra ve akşam saatleri ile hafta sonları değerlendirilmelidir. 

Bununla birlikte sınav başlangıç saatlerinin yoğunluk yaşanmaması adına sınavların 

farklı zaman dilimlerinde başlatılması gerekmektedir. Örneğin; bir sınav 09:00'da 

başlıyor ise diğer sınavlar 09:10, 09:25, 09:45 … şeklinde planlanmalıdır. 

d. Çevrim içi dönem sonu sınavı yapmak isteyen eğitimciler, kendi birimlerinin bu esaslar 

doğrultusunda alacakları kararları doğrultusunda sınav kural ve koşullarına karşılık gelen 

saatleri kendileri belirleyeceklerdir.  

e. Sınav aktivitesi kursun eğitimcisi tarafından EYS’de ilgili kursa eklenerek sınav 

takviminden en az 1 (bir) hafta öncesinde hazır hâle getirilmeli ve kursu alan tüm kursiyer 

öğrencilere EYS üzerinden duyurulmalıdır. Duyuruda sınavın hangi günde ve hangi saat 

aralığı içerisinde EYS’de açık kalacağı, süresi, soru sayısı, soru tipleri, puanlama, sınava 

katılım hakkı gibi önemli sınav ayarları ile ilgili bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.  
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f. EYS’deki kurslarda çevrim içi sınavların hazırlanması ve sınav öncesi EYS’de yapılması 

gereken tüm iş ve işlemler birim sorumlularının kontrol ve koordinesinde her kursa 

eğitmen rolüyle atanmış eğitimcilerin sorumluluğu altındadır. Kursun eğiticisi ortaya 

çıkabilecek sorunlara çözüm üretmek amacıyla sınav süresince etiUZEM EYS’de hazır 

bulunmalıdır. 

g. Eğitimci öncelikle çevrim içi sınav yapacağı her kurs için etiUZEM EYS’de ayrı bir soru 

bankası oluşturmalıdır. Soru bankasında çoktan tek seçmeli, eşleştirme, açık uçlu, çoktan 

çok seçmeli ve sıralama türünde sorular oluşturulabilir. Soru bankasına sınav sorularının 

eklenmesiyle ilgili eğitim videolarına https://etiuzem.com/eys-kullanim/ ve 

https://etiuzem.com/egitici-brosuru/  adresinden ulaşılabilir. 

h. Sınav aktivitesi, sistem yük dağılımını dengelemek ve sunucu tarafından oluşabilecek 

teknik performans problemlerini olabildiğince azaltmak amacıyla mutlaka belirli bir 

zaman aralığına yayılarak yapılmalıdır. Eğitimciler sınav süresini, sınav için 

belirledikleri süreden 10-15 dakika fazla olacak şekilde ayarlamaları 

gerekmektedir. Örneğin toplam süresi 30 dakika olarak belirlenmiş bir sınav 

etkinliğinde sınavın açılacağı ve biteceği zaman aralığı 40-45 dakika olarak 

belirlenmelidir. 

 

1.2. SINAV SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER 

a. etiUZEM EYS’de tanımlanan sınav içeriğinden (soru sayısı, soru metinleri, sorular 

vd.) ilgili kursun eğitmeni sorumlu olup sınav anında herhangi bir probleme mahal 

vermemek için tüm sınavların önceden kontrolü önem arz etmektedir. 

b. Sınav, ilan edilen tarihte ve saatte sistem tarafından otomatik olarak başlatılır ve 

otomatik olarak bitirilir. 

c. Sınava başlamadan önce ekranda sınav ile ilgili kurs adı, sınav adı (dönem sonu 

sınavı), sınav tarihi ve saati, sınav süresi, soru sayısı, soru türü bilgilerinin ve sınav 

kurallarının yer aldığı sınav talimatlarının yer alması gerekir. 

d. Sınav talimatlarının oluşturulmasında aksi belirtilmedikçe kursun eğitimcisi yetkili 

ve sorumludur. Örnek Sınav Talimatı aşağıda sunulmuştur: 

Sınav Talimatları 

✔ …… kursunun dönem sonu sınavı- Tarih ve Saati: ……..  

✔ Sınav 20 (yirmi) sorudan oluşmaktadır. 

✔ Sınav süresi 20 (yirmi) dakikadır. 

✔ Sınavda 18 (on sekiz) adet çoktan tek seçmeli, 2 (iki) adet açık uçlu soru 

bulunmaktadır. 

✔ Sorular arasında gezinme yapılabilir. 

✔ Her sorunun yalnızca bir cevabı bulunmaktadır. 

https://etiuzem.com/eys-kullanim/
https://etiuzem.com/egitici-brosuru/
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✔ Sınav süresi esnasında sınavı sonlandırdığınız andan itibaren sınava 

tekrar giriş sağlayamazsınız. 

✔ Sınava katılım hakkı birdir. Sınav süresi boyunca teknik bir problem 

yaşamanız durumunda- sınavı sonlandırmadığınız takdirde sınava 2nci 

kez katılabilirsiniz. 

e. Eğitimci her bir sınavın açıklama metnine sınav talimatları ile EK-1’de bulunan 

“Sınav Taahhüt Sözleşmesi” metnini eklemesi gerekmektedir.  

 

f. Kursiyer öğrenci ilgili sınava belirlenen sınav süresi boyunca giriş yapabilir. 

Kursiyer öğrenci sınav saatinden önce mutlaka hazırlıklarını tamamlamalı ve 

kullanılacak cihazı ve internet bağlantısını kontrol etmelidir. Sınavı görüntülemede 

sorun yaşamamak için bilgisayar kullanılması önerilmektedir. Sınav öncesinde 

kullanılacak cihazda işletim sistemi ve Web tarayıcının (Google Chrome tercih 

edilmelidir.) güncellemelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca işletim 

sisteminin tarih ve saat ayarlarının kontrol edilmesi gereklidir. Bu konuda 

sorumluluk tamamen kursiyer öğrenciye aittir.  

g. Kursiyer öğrenci sınav talimatlarını sınavdan önce okumak zorundadır. Aksi bir 

durumda hak kaybına uğraması kendi sorumluluğunda olup hak iddiasında 

bulunamayacaktır. 

h. EYS sınav modülü, kursun sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili 

sınavı tamamlar. Bu ana kadar yapılan tüm kursiyer öğrenci yanıtları EYS 

tarafından kaydedilir. 

i. Sınav sonuçları eğitimcinin belirlediği soru tipi ve puanlama kriterlerine göre EYS 

tarafından otomatik olarak hesaplanabilmektedir. Sonuçlar, eğitimcinin belirlediği 

sınav kuralları doğrultusunda EYS üzerinden kursiyer öğrencilere gösterilebilir. 

Bununla birlikte sınav puanlarının etiSEM Kursiyer Öğrenci Bilgi Sistemi’ne 

eğitmen tarafından aktarılması gerekmektedir. 

j.    Sınavda yer alan soruların fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, 

yayımlanması ya da kullanılması gibi etik ihlallerde bulunduğu belirlenen kursiyer 

öğrencinin ilgili sınavı geçersiz sayılır. Bu ve benzeri durumların tespit edilmesi 

hâlinde gerekli yasal süreç başlatılır. 

  

2. ALTERNATİF PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi, dönem sonu sınavları için, çevrim içi sınav 

yerine performans görevi, ödev, proje vb.  etkinlikler kullanılarak alternatif performans 

değerlendirme yapılabilir. Eğitimci etkinliklere ilişkin son teslim zamanı, süresi, 

değerlendirme kriteri (dereceli puanlama anahtarı vd.) gibi bilgileri önceden kursiyer 

öğrencilerle paylaşmalıdır. Eğitmen birden fazla etkinliği bu amaçla kullanarak dönem sonu 

sınavlarını gerçekleştirebilir. Kursiyer öğrenciler tarafından EYS’ye yüklenen yazılı 



4 

 

materyallerin ilgili kursun eğitimcisi tarafından incelenmesi yapıldıktan sonra 

değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. 

Dönem sonu sınavlarının yapılmasında ortaya çıkabilecek sorunlar; ilgili kursun eğitimcisi ve 

ilgili birimin sorumlusu tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda çözüme 

kavuşturulur. 

EK-1: Sınav Taahhüt Sözleşmesi 

etiSEM Kursiyer Öğrencisi olarak çevrim içi sınav sırasında; 

1. Sınava gireceğim ortamda yalnız olmayı, 

2. Sınav süresince başka bir kişiden yardım almamayı, 

3. Herhangi bir kişi ile yazılı, sözlü ve/veya görsel iletişim kurmamayı, 

4. Sınav kurallarında belirtilmediği sürece soruları yanıtlamak için sınava girdiğim cihaz 

dışında başka bir elektronik cihaz kullanmamayı, 

5. Sınav sorularını kopyalamamayı, ekran görüntüsü almamayı ve paylaşmamayı taahhüt 

eder,  

6. İş bu tüm uyarıları dikkate alarak sınavın güvenirliliğini ve geçerliliğini olumsuz 

etkileyecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ederim. 


