Eskişehir Teknik Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine
Gözetimli Dönem Sonu Sınavı Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından
“Covid -19 Pandemisi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” konulu yazı 22.05.2020
tarihinde üniversitelere iletilmiş olup, ilgili belgeye Fakültemiz web sayfasından ulaşılabilir.
Söz konusu bu dokümanda Madde 2, "Dijital ortamlarda, üniversitelerin kullandıkları Öğrenme
Yönetim Sisteminin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirlerinin (soruların
rastgele gelmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi vb.) alınması" hükmü
bulunmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından
“Sınav Güvenlik Tedbirleri” konulu diğer bir yazı 20.11.2020 tarihinde üniversitelere iletilmiş
olup, ilgili belge Fakültemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Bu yazı ile " Üniversitelerimizde
ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini
sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler" hükmü bulunmaktadır.
Fakültemizde ölçme değerlendirme süreçleri "Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir.
Yaşanılan Covid-19 Pandemisi ve YÖK ün de yönlendirmeleriyle uzaktan eğitim ve öğretim
süreçlerine geçilmek zorunda kalınmış, bu süreçleri desteklemek amacıyla Eskişehir Teknik
Üniversitesi Senatosunca 7/10/2020 tarihinde 2020-2021 Güz Dönemi için "Örgün Eğitimde
Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları" ile derslerin yürütülüşü ve sınavlar ile ilgili ek kararlar
alınmıştır.
"Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları" kapsamında
Madde 10- (3) de “Dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının ise gözetimli olarak canlı
veya elektronik ortamda akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılması esastır”
Madde 10- (6) da "Sınavın yapıldığı dijital ortamların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde sınav
tedbirleri uygulanır; dersin öğretim elemanı öğrencilerin sınav süresi boyunca bilgisayarlarının
kamerasını açık tutmalarını isteyebilir" hükümleri bulunmaktadır.
Fakültemiz web sayfasında "2020-2021 Güz Dönemi Sınavlar ile İlgili Duyuru" başlığı ile
23.10.2020 tarihinde yayınlanan paylaşımda öğrencilere bu durumlar hatırlatılmış ve belirtilen
gerekliliklerin sınavlar öncesinde yerine getirilmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca bu kapsamdaki
duyuru tüm öğrencilerimize ÖĞRBİLSİS mesaj kısmından iletilmiştir.
Fakültemiz bölümleri akredite olup, akreditasyonun devamlılığının sağlanabilmesi için eğitim
süreçleri ile ölçme ve değerlendirme süreçlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması gerekmektedir.
Akreditasyon değerlendirmelerinde hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde, ölçme
değerlendirme araçlarından biri olan sınavların nasıl gerçekleştirildiği, denetimli yapılıp
yapılmadığı incelenmektedir.
Sınavların kamera açık olacak şekilde gerçekleştirilmesi ile sınavın şeffaf ve denetimli
yapıldığının, tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda sınava girdiğinin gösterilmesi
amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak; "Sınav süresince kamera açılmasının istenilmesi, sorular arasında geçişin
kısıtlanması vb." yöntemler, yönetmelik ve uygulama ilkelerine uygun olup, dersin öğretim
elemanının sorumluluğu altındadır.
İlgili mevzuattaki düzenlemelere bağlı kalınarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunun (KVKK) 5
inci ve 28 inci maddelerine dayanılarak, sadece yapılacak sınavların güvenliğini sağlamak
koşulu ve amacıyla, diğer üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de sınav güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin gerekli görülen tedbirler alınmıştır.
Öğrencilerimiz de başta 2547 sayılı Kanun hükümleri olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu
kararlarına, Üniversitemiz yönetmeliklerine, yönergelerine, usul ve esaslarına, sınav
yönergelerine uyma yükümlülüğü altındadır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Fakültemizde yürütülen tüm süreçlere uzun vadeli bir bakış açısıyla
anlayış göstererek destek olacağınızı umut ediyor; sizlere sağlıklı ve başarılı bir dönem sonu
sınavı diliyorum.
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