Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
Uzaktan Öğretim / Dijital Öğretim Ara Sınav Uygulama Esasları
Genel Kararlar
1. Uzaktan Öğretim / Dijital Öğretim sürecinde derslere ilişkin ara sınavlar, genellikle gözetimsiz
elektronik ortamda gerçekleştirilir. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların not
ortalamasına etkisi %40 oranındadır.
2. Sınav türleri online sınav/ ödev/proje şeklinde olmalıdır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde
yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak ödev, proje gibi ölçme değerlendirme
yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili öğretim elemanı tarafından
karar verilir.
3. Ara sınavlarda Online Sınav+Ödev, Ödev+Proje, Online Sınav+Proje, Ödev+Ödev gibi iki farklı sınav
yapılmak istenirse her biri %20’lik oranda yapılacak şekilde toplam %40 etki edecektir.
4. Online sınavlar ilgili öğretim elemanı tarafından, ödev ve proje sınavları öğretim elemanlarında
alınan bilgiler doğrultusunda öğrenci işleri tarafından açılacaktır. Dolayısıyla iki farklı sınav yöntemi
kullanılacak ise öğrenci işlerine sınavların yöntemlerinin belirtilmesi gerekmektedir.
5. Tüm online sınavların, ödev/proje teslimlerinin ara sınav haftası içerisinde (25 Nisan – 03 Mayıs
2020) yapılması gerekmektedir.
6. Ödevler ve projeler de dahil olmak üzere, tüm ara sınavların MEBİS Faruk Saraç üzerinden
gerçekleştirilmesi zorunludur.
7. Öğrencilerin, ödevlerini ya da projelerini “MEBİS Faruk Saraç’a yükleme” yoluyla teslim etmeleri
gerekmektedir. Ödevler/projeler MEBİS Faruk Saraç’a yüklenirse orada kayıtlı belge şeklinde de
kalacaktır; dolayısıyla ayrıca bir sınav zarfı hazırlanması gerekmeyecektir. Ancak gerekli durumlarda
sınav evraklarına ulaşılabilmesi için dersin öğretim elemanının sınav evraklarını dijital olarak
arşivlemesi gerekmektedir.
8. Sağlık durumu nedeniyle mazeret sınavları başvuruları Öğrenci İşlerine yapılacaktır. Online sınavlar
süresince yaşanan teknik sorunlardan ötürü mazeret sınavları başvuruları öğrencinin kayıtlı olduğu
ilgili program başkanlığına yapılacaktır ve bu birimlerce değerlendirilecektir. Değerlendirmeler
Eğitim Öğretim Komisyonuna iletilecek ve Müdürlüğün incelemesi sonucu karar alınırsa mazeret
sınavı açılacaktır.
9. Ara sınav olarak online sınav tercih edilen derslerde öğrenci ancak aşağıdaki durumlarda mazeretli
sayılacaktır ve mazeret sınavı açılacaktır:
a. Öğrenci hastalık sebebiyle sınava giremiyor ve durumunu sağlık raporu ile
belgeleyebiliyorsa,
b. Söz konusu online sınav öğrencinin sorumlu olduğu başka bir dersin online sınavı ile
çakışıyorsa (Ara sınav takvimi hazırlanırken mümkün olduğunca sınavlar arası
çakışmadan kaçınılmaktadır),

c. Teknik nedenlerden ötürü öğrenci MEBİS Faruk Saraç’a ulaşamayıp sınavı
tamamlayamadığı ya da sınava giremediyse ve bunu belgeleyebiliyorsa (ekran
görüntüsü, video vb), (Teknik nedenlerden kaynaklanan durumlarda öğrencilerin
mazeret sınavı başvuruları program başkanlıklarına yapılacaktır.)
d. Mazeret sınavlarına son başvuru tarihi 6 Mayıs 2020 olup 11 – 15 Mayıs tarihleri
arasında sınavlar yapılacaktır. Mazeret sınavına girecek öğrenciler için bilgilendirmeler
daha sonra yapılacaktır.
Önemli Noktalar













Öğrenci, MEBİS Faruk Saraç üzerinden “Ödev” ya da “Proje” girişi açıldıktan sonra, ödevini
MEBİS Faruk Saraç’a kendisi yükleyebilir.
İki veya daha fazla öğretim elemanı aynı dersi ortak veriyorsa, ortak soru bankası hazırlanabilir
ya da A, B, C gibi sınav grupları açılarak öğrencilere farklı sorular sorulabilir.
Matematiksel denklem, grafik gibi öğeler RESİM olarak sınav sorularına eklenebilir.
Öğretim elemanları deneme yapmak üzere MEBİS Faruk Saraç’ta (görünür yapmadan) sınav
açıp silebilir.
Sınavlara erişim süresi sınavlara sistemde girebileceğiniz zamanı ifade etmektedir, sınav için
verilen süre (oturum süresi) demek değildir. Online sınavlar, sınav takviminde ilan edilen gün
içinde 24 saat süresince erişime açık olacaktır. Online sınavların sınav süresi 30 dk'dır.
Ödev/proje teslimleri sınav takviminde ilan edilen tarih aralığı içinde sisteme yüklenebilecektir.
Öğrencilere sesli soru sormak ve onlardan sesli yanıt istemek mümkün değildir.
YÖK Uzaktan Eğitim Yönetmeliği’ne göre, online sınavlar gözetimsiz sınavlardır ve MEBİS Faruk
Saraç’ta yürütülecek sınavlarda sınav güvenliği sağlamak şu an için mümkün değildir.
Öğrencinin bilgisayar tarih ve saatini değiştirmesi, MEBİS’ teki sınav tarih ve saatini etkilemez.
Soru bankasından sorular sınava yüklenirken, A ve B grubu olarak ayrı ayrı seçilirse, öğrencilerin
farklı soru görmesi sağlanabilir.
Sınavdaki soru sayısından daha fazla sınav sorusu hazırlanması, öğrencilerin rastgele farklı
sorularla sınav olmasını sağlayacaktır.

