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HARRAN UNIVERSITESI
2020-2021 EGITIM-OGRETIM YILI GUZ DONEM I
DONEM SONU SINAVLARINA YONELIK USUL VE ESASLAR
A. GENEL ESASLAR
Harran Universitesi 2020-202 l egitim ogretim yili, uzaktan egitim yoluyla yiirutiilen guz donemi
derslerinin donem sonu (final-butunleme) slnavlari uzaktan egitim yoluyla ger9ekle5tirilecek olup bu
kapsamda;
1 . Donem sonu (final ve btitunleme) sinav lari “9evriindi5i (f›er[ortiiaiis, proje, tidev, ten ve portfol
yo gibi siirc•ce yayilim.5 Jet fferle•ndirnic•leer) ” ve/veya 9evrim i9i (online) sinav lar”
§eklinde iki farkli turde yapilabilir.
2. B ir dersin donem sonu slnavinin/sinavlariiiin donem notundaki a irli i %60’ tii . Bu 9er9evede
ogretim elemani final sinavi tercih ini yal n lzca 9evrimiq i (online) 1 sinav (%60 agirlikli), yalnizca
9evrimdi§i (odev) en az I s inav (%60 aglrlikli) veya 9evrimiq i 1 sinav + qevrimdi5l en az I sinav
(toplamda %60 agirlikll) olacak 5ekilde belirleyebilir. Ayni oranlar biitun leire sinavlari izin de
ge9erlidir
3. D0nem sonu sinav lari, siirecin kontrolu, takibi ve gerekli raporlainalai ln elde edilebilmesi thin
yalnizca HA RUZEM ’in 9evrimi9i ve 9evriindi§1 sinav s isteinleri tizerinden yapilir.
4. Donem sonu sinav lan ek tablo 1 'de belirtilen liaftalarda, liafta sonlarl da dahil olmak iizere yapilir.

B. $EVRIMI$I (ONLINE) SINAVLAR
1. 9evrimi9i (Online) Sinav Programlarinin Hazirlanmasi
a.

,evriiui9 i (online) sinav yapilacak of an dersler izin )aer bolrim fi nal ve btittin lerne sinav
program larlni ek tablo l ’de belirtilen tarihlere kadar hazirlar. Bolum 1er sinav program lai ma
her sinif/sube izin bir giinde en fazla iki 9evrimi‹ii}onIine) sinav yerle5tirebilirler. Boliimler
taraflndan hazirlanan 9evrimi9i sinav programlarinda, ilk etapta bir dersin sinavi i9in yalnizca
sinav giinii belirlenir, sinav saati ogretim elemani tarafindan HARUZEM gorevli sistemi
uzerinden randevu al lnarak belirlenir. Alinan sinav randevu saatleri boluinlerin sinav
programlarina eklenerek, sinav programlarinin giincel hal i birilr web sayfalarinda payla5llir.
Ogretim elemani, dersi i9in biiliimii taraflndan belirlenen sinav giiniinii degi§tiremez.

b. Final ve biitunleme sinav lan thin ogretiiis eleiiiaia larina sinav tercih lerinde esneklik
taninini§tlr. Ornegin, ogretim eleman i herhang i bir dersin in fi nal sinavi i9in on line tercihinde
bulunurken, butun leine sinavl thin odevlendirineyi se9ebilir. Ancak ogretim elemani final ve
butun leme sinavlari i9in belirttigi slnav tercih lerinde, ilgili boliimun sinav programs ilan
edildikten sonra (I lgili Birimin Yonetim Kurulu karari olmadan) bir degi§iklik yapamaz.
2.

9evrimi9i (Online) Sinav Randevularinin Alin masi ve Sinav Siirelerinin Belirlenmesi
a.

Ogretim elemanlari 9evrim i i yapacak lari sinavlar i in, boltlmleri taraflndan hazii lanan sinav
program larinda, belirlenen sinav gununu dikkate alirlar. Bti dogrultuda o retina elemani ek
tablo I ' de bel irtilen tarihler arasinda sinav randevusunu almak zoruiâdadii‘. Bu sure araligi
d1§inda sinav randevusu alinamaz.

b. Ogretim eleman lan sinav randevu sisteini iizerinden sinav saatlerini se9erken, segilen sinav
saatinde, derse kayitli bir ogrencinin ayni anda iki sinavinin paki5inasi duriiluunda veja se9ilen
sinav saati thin belirlenen maksimuin ogi enci kotasinila dolirasi nedenleriyle, ogretim
elemamna ayni grin i9erisinde ba5ka bir sinav saati seqmesi laususunda uyal‘i ge lir.
(Makeiniwti oprc•nci kotasi sistciit yo junlufi•unii dc•ngc•lemc•k iqin HARUZE.H tarafmdciii
belirlc•nniektedir)
c.

C,evrimi9 i sinav lar. sinav takviini boyurlca 09.00-20.50 saatleri arasinda her saat ba5inda
yapilir ve bir sinavin surest en fazla 50 dakika olarak belirleliir.
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3.

C,evrimi9i (Online) Sinav Soru Formlarinin Hazirlanmasi
a. Ogretim eleinanlari 9evrimi9 i sinavlarda 9oktan se9meli, kisa cevapli veya aqik ruler sorulardan
olu5an sinav se9eneklerine sahiplerdir. $oktan seqme1i, kisa cevapli veya a9ik u9lu sorulardan
olu5an soru form larina yonelik §ab1ona HARUZEM web sayfasinda “Ogretim Elemam Ki
lavuzlari” menusiinden ula§ilabil ir. Soru forlrlarinin bu 5ablona gore hazir laninasi, sorularin
sisteine yuklenmesi a5amasinda sorun ya5aivaiaiak i9in gereklidir. Aksi takdirde sinav
ekraninda, sayfa diizeni veya inetinlerde gorulecek biqiinsel laatalardan ogretim elemani
sorumludur .
b. Ogretim elemanlari sinavlarinda goktan segineli, kisa cevapli veya aqik ug In sorulardan olu5an
sinav se9eneklerinden yalnlz b irini se9ebi1eceklel‘i gibi, birkap se9enegi bir arada kullanarak
karma bir sinav da yapabilirler. tYalniz 9oktan se;itic•li sinav yapilcin hir dears it in, ojrelinl
elemani cevap anahtarini sisteitle tanittigi takdirde sinov sonras i dojrudan sinav sonu larini
raporlayab ilir,’ oncak karitia smav yapilan hir ders iqin sinav sonucu si.s'tem tciraffndaf1
hesaplanaltiavacagi trim puanlaitia ijini oprc•tiiti elc iitani yayar. )
C. C,oktan se9meli sorular izin ogretim elemanlari se9enek sayi larini 2-5 se9enek arasinda olacak
5ekilde kendileri belirler.
d. Aqik u9lu sorular yoluyla yapilan qevriini9i sinav larda ise sorularin analitik nitelikte
(sorgulamaya, analiz etmeye, problem 9ozlneye veya ele5tirel du§iinnaeye sevk edecek
nitelikte) olmasina dikkat edit melidir. Sinav sisteminde sayisal iperik I i dersler it in fonriil
yazmayi veya denklem kurmayi gel’ektiren sorular ve cevap §iklar1 yazinak inuirkundrii . Bu
noktada formul yazma ve denklem kurlnaya yonel ik simge ve sembollerin kullanimina i1i§kin
kilavuza HARUZEM web sayfasinda “Oyretiir Eleman 1 Kilavuzlari” inenusunden u1a§ilabilir.
e. F inal sinavinin ardindan dersinden kalan ogrencinin bulunmamasi duruirunda ogretim elemani
butunleme sinav i thin soru seti olu§turmak zoriiiida degildir. Ancak dei sinde biitunlelre
sinavina kalan ogrenci buluninasi durumunda butrinleine sinavi izin yeni bir sinav olu§turmak
zorundadir .

4. 9evrimi9i (Online) Sinav Soru Formlarinin Sisteme Yiiklenmesi ve Sinav Sonu9Iarinin
Raporlanmasi
a.

Donem derslerinin tumii ilgili ogretim elemaninin uzerine HARUZEM taraflndan Sinav l5lem
leri S isteivine (SIS) tanim lanir .

b. Ogretim elemanlari randevu saatini belirledikleri bir sinavi, ilgili dersin sinav saatinden en
get 1 saat iincesine kadar olu9turabilirler. Dersin sinaviliin olu5turullnasi iq in ilgili derse
yalnizca soru yiikleinek yeterl i degildir; soru yuklendikten sonra soru set iini (soru sett
belirleme) yaparak sinav olu5turulmasi gerekmektedir. Bu neden le ogretiln elemalilariiiin
sinav sorularim, sinav saatinden en get l saat oncesine kadar sistelue yuklemeleri ve sinav form
larlni olu5turmalari zorunludur. Ancak sinav giivenligi nedeniyle sinav saatine kalan son
24 saat i9inde, olu#turulan bir sinavin ve randevunun silinmesine, sinav formuna som
eklenip 9ikarilmasina sistem izin vermez; ancak sinav sorulari uzerinde metinsel veya 5ekilsel
diizenleine ler yapilabilir. Bul nedenle sinav in kontrolii ve gerekli degi§ikliklerili yapilabilmesi
i9 in bir dersin slnav saatine en get 24 saat kalaya kadar sinav larin hazir olmasi onerilir.
c.

Ogretim elemanlarinin, sisteme sinavlarini ve cevap anahtarlarini nasil yiikleyecek lerine
yonelik bilgilendirme kilavuzuna, HARUZEM web sayfasinda “Oéretilr Eleinani Kilavuzlari”
mentisiinden ula5ilabil ir.

d. Ogretim elemanlarimn 9oktan set me li sinav larda sisteme sorularla ayn i anda cevap
anahtarlarini yiikleineleri, sinav sonrasinda otoinatik olarak sinav puanlai in i elde etinek
a9isindan kolaylik saglar. Cevap anah tari yiiklenmeyen veya eksik yiiklenen bir sinav i§in
iigretim elamanlarina yalnizca iigrencilerin verdikleri yanitlar tablosu sunulur, sinav
puanlari sunulamaz. (Cc › ap anahtarlarunn sisteitie yiiklen/ne› i hiu:usunda .s'i.steam
giivenligi HARUZEM tarafmdati saglaiiriit Stir. )

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 18.12.2020-E.49758
e.

C.

Sinavini apik uglu veya klsa cevapli sorularla yapmak isteyen ogretim elerrlanlarinin ise sisteme
cevap anahtari yiiklelnelerine gerek yoktrir. Sinav sonrasirlda ogretim eleman lna dogrudan
ogrenci yanitlari tablo olarak sunulur .

EVR(MDI§I SINAVLAR (Performans, Proje, Odev, Tez ve Portfolyo Gibi Siirece Yayilmq
Degerlendirmeler)
1. C,evrimdi#i (Odevlendirme) Sinav Programlarinin Hazirlanmasi
a.

$evrimdi§i (odevlendirine) sinavlarina yonelik final ve btitiinleme sinav programlari 9evrimi9
i sinav progralniyla birlikte ilan edilir. Bolum ler tarafllidan liazirlanan final ve butunleme sinav
program larinda 9evrimdi§i (odevlelidirme) sinavlar thin yalnizca sinav eiinii belirlenir, sinav
saati yazilinaz.

b. C,evriindi5i sinav program i hazirlan irken sinav takvim araligina dikkat edilerek, odevin son
teslim tarihinin takvim di5inda kalmayacak 5ekilde planlama yapilmasi gerekinektedir.
c.

Bt›lumler sinav programlarina her sinlf/tube i9in bir eiinde en fazla 2 yevrimdisi (iidevlendirme)
sinav yerle§tirebi1irler . (]evriiitdi5’i inav sayilari helirlenirken, avni giiii ilgilt sinif/5 ube iqin
qc•vrini iqi (online ) ›’inav .savisi da goz oniitide bulun‹lw ulmalichr j

d. $evrimdi§i (odev lendirme) sinavlarda ogrencilere sunulan odev lerin stiresi, ogrenciler
tarafindan en az 12 saat — en fazla 72 saat araliginda hazirlanip, sisteine yiiklenebilecek 5ekilde
ogretim elemani taraflndan belirlenir. Ogretim elemani dersin in odevlendirme sinavi i9in, bu
siire araliginda odevinin yapisina ve odev i§ yiikiine uygun olarak istedig i sureyi tayin edebilir.
2.

/evrimdi#i (Odevlendirme) Sinav Bi9imleri
a.

$evri1ndi§1 (odevlendirme) sinav yapmaya karar veren ogretim elemani, dersinin yapisiiia
uygun olarak, ara5tirma, tez, proje, rapor, portfolyo, performans, bireysel 9ah51r a, ekip
9all5masi gibi bir9ok iidev turunden yararlanabilir.

b. Ogrencilere verilen odevler, her ttirden dosya yapisina Sword, excc•l, f›o›i erpoint, pull
dosyalari, ses dosyalari, »ideo dosyalari vb.) uygun olarak hazirlan ip, uzaktan egitim sistemine
yiiklenebilmektedir.
3.
”

9evrimdi9i (Odevlendirme) Sinavlarin Sisteme Yiiklenmesi ve Degerlendirilmesi
a. $evriindi§i (odevlendirme) sinavlarda, oncelikle ogretim elemanlari, bolumlerince
hazirlanan 9evrimdi§i sinav programinda dersi izin belirlenen slnav giiniinde en get saat
(gundiiz) 1 2. 00’a kadar odev lerini Ogrenme Yonetim Sistemine (MOODLE) ytiklelnek
zorundadirlar. Bu yukleme i5leiriinde, odev konusu a9iklamali bir metin olarak veya bir dosya
olarak payla5ilabilir. Bu a5amada ogretim elemaninin iidev teslim son tarih ve saatini se9mesi
zorunludur. Ogretim elemanini odevini sisteme ytikledigi anda, 9evriirdi5i sinavi thin belirledigi
sinav suresi dahilinde (12-72 saat arasi) sinavi aktifle5ini5 olur.
b. Ogretim eleinanlai i, Ogrenme Yonetim S istemine taiiirnladiklari odev ler i9 in, ogrenciler
tarafindan yuklenen dosyalari, sistem uzerinden gorup, inceleyebil irler.
c.

Turn bu sured leri i9eren, ogretim e lemanlarina yonelik odev taniinlama kilavuzuna
HARUZEM web sayfasinda “Ogretim Elemani Ki lavuzlari” u1a§i1abilir.
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Tablo 1. Donem Sonu Sinavlarina Yonelik Onemli Tarih ler (Uzaktan Egitim Sinav lari i9in)
I# Tanimi

Tarih

Final sinav tarihleri

1 1 -22 Ocak 202. 1

Butunleme sinav tarihleri

25 Ocak — 05 $ubat 2021

Final ve butunleme sinav tercihlerinin (online veya odev) boliiln
sinav sorumlularina iletilmesi (son tarih)

25 Aralik 2020

Yalnizca sinav gunlerini ve tercihlerini i9eren (sinav saati
ekleninemi§) final ve butiinleme sinav programlarlrlln hazirlanmasi
ve ilgili B irim ogretim elemanlarlna bildiriliresi (son tarih)

27 Aralik 2020

$evrimi9 i (online) final ve biitunleme sinav randevularinin alinmasi

28 Aralik 2020 — 0. 1 Ocak 2021

$evrimip i ve qevrimd lvi final ve butiinleine sinav programlarinin
web sitelerinden duyurulmasi (son tarih)

04 Ocak 2021

Final sinavi notlarinin otomasyon bilgi sisteininden ilan ediliiiesi
(son tarih)

23 Ocak 2021 (Saat 23.59)

Ogretim elemanlarinin 9evriiniqi sinav soriilarilr sisteme yiikleiiaesi
ve sinav formlarinin o1u§turulmasi

I lg ili sinav saatinden en get
oncesine kadar

Tablo 2. Ilgili Linkler
HARUZEM Web Sayfasi

http://haruzein.harran.edu.tr/

$evrimi9i (Online) Sinav lar I pin Gorevli I§leinleri
Sistemi

http://sis4.harran.edu.tr/

,evrimdi§i (Odevlendirme) Sinavlar I9in Ogrenme
Yonetim Sistemi

http://ue.harran.edu.tr
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