
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uzaktan Eğitime Başlama, Yeni Akademik Takvimi 

Oluşturma ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Yapılacak Sınavlara İlişkin Kararlar ve Süreç 

 

“Yeni Tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)” salgını ile mücadele kapsamında Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı kararı ile 13 Mart 2020 tarihinde eğitim-öğretime 3 (üç) hafta ara 

verilmesini takiben Üniversitemiz ön lisans/lisans/lisansüstü programlarda uzaktan eğitime 

başlanmasına yönelik teknik altyapısını hızla tamamlamıştır.  

Üniversitemizde 2019-2020 Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi güncellenerek ‘Yeni Akademik 

Takvim’ oluşturulmuştur. Yeni Akademik Takvim’in 6 Nisan 2020’de başlayıp 5 Haziran 

2020’de tamamlanması kararlaştırılmıştır.  

“Yeni Tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)” salgını geçtikten sonra örgün eğitim şeklinde 

yapılması planlanan derslerin yoğunlaştırılmış olarak yapılacağı dönemin “Yoğunlaştırılmış 

Akademik Takvim” olarak adlandırılmasına karar verilmiştir. Salgına ilişkin belirsizlikler 

nedeniyle Yoğunlaştırılmış Akademik Takvim’in başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğu ileri bir 

tarihte belirlenecek ve duyurulacaktır.  

Yeni Tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 

Bahar Döneminde, kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmaksızın öğrencilerin kayıtlarını 

dondurabilmelerine karar verilmiştir. Kayıt dondurma başvuruları OGRİS üzerinden 24 Nisan 

2020 tarihine kadar kimlik bilgileri kullanılarak yapılabilecektir.   

Üniversitemizde yapılacak olan Ara Sınav türleri, yöntemi ve tarihlerine ilişkin Üniversite 

Senatosu tarafından alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. Alınan kararlarda sınavların hukuki 

açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülmesi öncelik olarak 

belirlenmiştir.  

1-Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin ara sınavlarının aşağıdaki yöntemlerden sadece 

biriyle yapılacaktır:  

a) Öğrenme Yönetim Sistemindeki (MERGEN) Sınav Modülünde yer alan soru türleri 

kullanılarak Online Sınav, 

b) Uygulama Ödevi (ödev, proje, performans kaydı, portfolyo vb.), 

c) Sınıf ortamında Yüz Yüze Sınav, 

2-Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerin ara sınavlarında hangi yöntemin kullanılacağına dersi 

yürüten öğretim elemanı karar verecektir.  

3-Sınavlar, güvenlik öncelikli olarak ölçme değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınacak; 

sorular ise analiz, sentez ve uygulama temelinde bireysel performansa dayalı olarak 

hazırlanacaktır.  

4-Öğretim elemanları ara sınavı hangi yöntemle yapacağına ilişkin kararlarını öğrencilere 24 

Nisan 2020 tarihine kadar mümkün olan bütün iletişim araçlarıyla bildirecektir.   

 



5- Öğretim elemanları, öğrencilerin ara sınavdan aldığı puanın yarıyıl içi başarı notuna etkisini 

(ağırlığını) değiştirebilecekler ve bu değişiklikleri OGRİS’e en geç 24 Nisan 2020 tarihine kadar 

gireceklerdir.  

6-Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavlar için, 

a) Öğrencilerin örgün eğitim haftalarında işlenen ders materyallerine fiziken erişim 

imkanının olmaması durumu da dikkate alınarak, örgün eğitim haftalarına ilişkin ders 

materyalleri de MERGEN’e yüklenecektir.  

b) Ara sınavlar ilk 7 (yedi) haftada işlenen konuları kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.  

c) Soru havuzları sınavdan en az 1 (bir) hafta önce elektronik ortamda hazır duruma 

getirilecek ve soru havuzlarında bulunacak soru sayısı sınavda sorulacak soru sayısının en az 

2 (iki) katı olacaktır.  

d) Sınavlarda sorulan sorular ve öğrencilerin sınav notunu gösterir evraklar Öğretim 

Elemanları tarafından saklanacak, ara sınav notları OGRİS’e girilecek ve dönem sonunda 

birim öğrenci işlerine teslim edilecektir.  

e) Sınav sisteminde yaşanacak olası sorunlar nedeniyle gerçekleştirilecek her sınavı 

tamamlamak için öğrenciye 3 (üç) giriş hakkı tanınacaktır.  

f) Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların süreleri öğretim elemanları tarafından 

MERGEN ve OGRİS üzerinden duyurulacaktır.  

7-Online sınavlar ve/veya uygulama ödevleri, örgün eğitim haftalarında işlenen ve uzaktan 

eğitimde verilen konuları kapsayacak ve gerçekleştirilen ölçme değerlendirme faaliyetleri 

şeffaf, kanıtlanabilir, objektif olacak ve kayıt altına alınacaktır.  

8-Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavlar için öğrenciler tarafından hazırlanan 

uygulama ödevi materyalleri MERGEN veya öğretim elemanının yönlendireceği elektronik 

iletişim kanalları ve dosya paylaşım sistemleriyle öğretim elemanına ulaştırılacaktır.  

9-Online Sınav veya Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavın mazeret sınavı da 

yapılacaktır. Mazeret sınavları tarihleri ayrıca belirlenecektir.  

10-Ortak zorunlu derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve 

Bilgisayar dersleri) ara sınavları Online Sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgiler en 

geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar öğrencilere MERGEN, OGRİS, e-posta veya internet 

bildirimleri yoluyla duyurulacaktır.  

11-Online Sınav veya Uygulama Ödevi olarak yapılan ara sınavların sonuçları OGRİS’e ara 

sınav notu olarak girilecektir.  

12-Öğrencilerin derslere devam durumları ölçme değerlendirme şekli olarak 

değerlendirilemeyecektir.  

13-Online Sınav şeklinde yapılacak ara sınavlar 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 

yapılacaktır.  



14-Uygulama Ödevi şeklinde yapılacak ara sınavlara ait sınav evrakı öğretim elemanlarının 

önerdiği iletişim kanallarıyla en geç 20 Mayıs 2020 tarihine kadar öğretim elemanlarına 

ulaştırılacaktır.  

15-Sınıf ortamında Yüz Yüze Sınav şeklinde yapılacak ara sınavların tarihleri ileri bir tarihte 

belirlenecektir.  

16-Covid-19 Salgın durumu göz önüne alınarak, Genel Sınav tarihlerine ve sınav yöntemlerine 

ileri bir tarihte karar verilecek 


