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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
ÇEVRİMİÇİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve
Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinde yürütülen çevrimiçi sınav uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”ne, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 27/11/2019 tarihli ve 15/6 sayılı kararıyla
kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve
Sınav Uygulama Esasları”na ve Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze sınavlar
yerine uygulanacak dijital sınavlara ve sınav güvenliğine ilişkin ilkelerin yer aldığı,
Yükseköğretim Kurulunun 11/05/2020 ve 27/05/2020 tarihli yazılarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre
eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini,
b) Çevrimiçi Sınav: Bilgisayar, tablet ve telefon gibi araçlarla dijital ortamlarda
gerçekleştirilen sınavı,
c) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemleri ve hizmetlerinin sunulduğu otomasyon
sistemini,
ç) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
e) Sınav Komisyonu: Rektörlük bünyesinde oluşturulan, dijital ortamlarda yapılan
sınavlarla ilgili olarak öğrenciler ve görevliler hakkında karar vermeye yetkili olan Komisyonu,
f) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Esasları, Sınavın Uygulanması, Sınava İtiraz ve Öğrencinin Sınavının
Geçersiz Sayılacağı Durumlar
Sınav esasları
Madde 4 ‒ (1) Sınavlar aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:
a) Sınavlar dersin özelliğine göre; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçmedeğerlendirme araçlarıyla yapılabilir; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış,
eşleştirme gibi farklı soru türlerini içerebilir.
b) Sınavların yapılacağı tarih, saat, oturum sayısı ve “Sınavda Uygulanacak Kurallar” gibi
hususlar ilgili birim tarafından belirlenir.
c) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
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Sınavın uygulanması
Madde 5 – (1) Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulur. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız
bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan
bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
(2) Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Öğrenci sınav
sorularını ve cevaplarını başkasına gösteremez, başkasıyla paylaşamaz, kopyalayamaz ve
yayınlayamaz; başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak edemez.
(3) Öğrenci, sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonlara tıklayarak sınavını
tamamlamakla yükümlüdür. Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki
soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme,
sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal
aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edilen öğrenciye uyarı
verilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılır.
(4) Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit
edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar gibi nedenlerle sınavın tamamlanamamasından
kaynaklanan sorumluluk öğrenciye aittir.
(5) Daimi veya geçici engelli ya da hastalık, tedavi gibi nedenlerle özel gereksinime ihtiyacı
olan öğrenciler ile internete ve bilgisayara erişimi olmayan öğrenciler, ilgili birim tarafından
belirlenen tarihler arasında ve belirlenen usulle başvuru yaparlarsa sınavları, Üniversite tarafından
sağlanan ortamlarda ve görevlendirilen sınav görevlisi yardımıyla gerçekleştirilir.
(6) Cezaevlerinde ve tevkifevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları yüz yüze yapılabilir.
Sınav itirazı
Madde 6 – (1) Öğrenci, sınav bitimini takip eden üç iş günü içinde sınav uygulamasına ve
sorulara öğrenci otomasyonu üzerinden itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra veya farklı
yollardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların açıklanmasını takip eden üç iş günü içinde
öğrenci otomasyonu üzerinden itiraz edebilir.
Öğrencinin sınavının geçersiz sayılacağı durumlar
Madde 7 ‒ (1) Aşağıdaki fiiller sebebiyle sınav kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi
durumunda; öğrencinin ilgili oturumdaki sınavı, Sınav Komisyonu kararı ile geçersiz sayılır:
a) Kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım
almak veya başka bir öğrencinin yerine sınava girmek,
b) Sınav sorularının tamamını veya bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek,
herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak,
c) Öğrenciye duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek.
(2) Sınavı geçersiz sayılan öğrenci sıfır puan almış kabul edilir ve sınav dönemini izleyen
ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez.
(3) Disiplin mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır.
Sınavın değerlendirilmesi
Madde 8 ‒ (1) Sınavın değerlendirilmesinde ve ders geçme sisteminde “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”
dikkate alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasal sorumluluk
Madde 9 – (1) Üniversite tarafından hazırlanmış olan çevrimiçi sınavların her hakkı
saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, sınav sorularının tamamının veya bir kısmının Üniversitenin
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
paylaşılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa aykırılık, ilgili kişi ve
kuruluşların mali ve cezai sorumluluklarına yol açar.
Kişisel verilerin kullanımı
Madde 10 - (1) Üniversite; sınavın güvenliği, ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, gerekli
hâllerde sınavın iptali ve disiplin işlemleri amacıyla öğrencinin sınavda yaptığı işaretleme,
harcadığı süre, IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı uygulaması ve sürümü gibi gerekli gördüğü
verileri kaydedebilir.
(2) Öğrencinin sınava girebilmesi için “Sınavda Uygulanacak Kurallar”ı kabul etmesi
gerekir. Öğrenci, bu kabulle birinci fıkrada yer alan verilerinin Üniversite tarafından toplanmasına
ve işlenmesine izin vermiş sayılır.
Hüküm bulunmayan hâller
Madde 11 ‒ (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
Madde 12 ‒ (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13 ‒ (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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