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ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ İLKELERİ 

 
1. Ölçme değerlendirme sistemi; Öğretim Elemanları, Anabilim Dalı Başkanları, Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü 

ve Bölüm Başkanlarının görüşleri alınarak; Ölçme Değerlendirme Komisyonu ve Eğitim Komisyonu kararlarının 
Fakülte Kurulu onayı ile işletilmektedir. 

2. Sistemin işletilmesi ve değerlendirilmesinde pandemide Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) olarak uzaktan eğitimde 
UZEM (Kampus Sistemi) kullanılmış, hibrit eğitimde Moodle sistemine geçilmiştir. Ortak zorunlu derslerde UZEM 
(Kampus Sistemi) kullanılmaya devam etmektedir. 

3. UZEM (Kampus Sistemi) ÖYS ile ölçme değerlendirmede sınavlar çoktan seçmeli, doğru yanlış ve açık uçlu 
soru türleri kullanılarak yapılabilmektedir. 

4. Ortak Zorunlu derslerin sınavları ile ilgili bilgilere hem UZEM sayfasından “Duyurular” bölümünden hem de 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilen resmi yazı ile Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla 
ulaşılmaktadır 

5. Ortak Zorunlu Dersler dışında tüm dersler için öğrenme ve değerlendirme yöntemlerinin, ders materyallerinin 
Moodle üzerinden öğrencilere ulaştırılması ve Moodle üzerinden sürecin işletilmesi mümkündür. 

6. Ölçme değerlendirmenin planlanmasına EBYÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
doğrultusunda öğretim elemanı karar verir. 

7. Teorik, laboratuvar ve uygulamalı derslerin değerlendirmesinde, kullanılan ölçme değerlendirme 
yöntemlerinin/araçlarının etki oranları Eğitim – Öğretim Döneminin ilk haftasında, dersi yürüten öğretim elemanı 
ya da öğretim elemanları tarafından belirlenerek bölüm başkanlıklarına, bölüm başkanlığı EBYS üzerinden 
Dekanlığa ve Dekanlık Fakülte Kurulu Kararı ile belirlenen kararı Bölüm Başkanlıklarına bildirir. 

8. Hazırlanan etki oranları tablosuna ders izlencelerinde de yer verilmekte ve öğrencilerle Moodle’da ders 
panelinde Ders İzlencesi olarak paylaşılmaktadır. Öğretim elemanı/elemanlarının hazırladığı ders izlenceleri 
kesinleştikten sonra Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği tarihe kadar e-posta aracılığıyla bu 
komisyona gönderilmektedir. 

9. Ölçme değerlendirme sürecinde zorunlu olmadıkça değişiklik yapılmaz, yapılacaksa 15 gün önceden Moodle 
üzerinden, web sayfasından, SMS ya da WhatsApp yolu gibi birkaç yoldan öğrenciye duyurulur. 

10. Ölçme değerlendirme yöntemleri ve sorular ders çıktılarının (kazanımları) ilişkilendirileceği program çıktılarını 
ölçecek şekilde hazırlanır. 

11. Sorular derslerle ilgili dersin öğrenme çıktıları (kazanımları) ve program çıktılarına yönelik konulara dengeli 
dağılım sağlanarak, öğrenme alanları (bilişsel, duyuşsal, davranışsal) ve Bloom Taksonomisi dikkate alınarak 
zorluk derecesine göre hazırlanır. 

12. Hazırlanan sorular dört hafta önceden Ölçme Değerlendirme Komisyonu’na teknik uygunluk açısından 
değerlendirilmek üzere teslim edilir.  

13. Teknik uygunluk açısından değerlendirilen sorular da düzeltme varsa düzeltilmesi için öğretim elemanına 
gönderilir. 

14. Ölçme değerlendirme komisyonu soruların güvenliğinden sorumludur. 
15. Sınavlar yüz yüze sınıf ortamında gözetmen eşliğinde moodle üzerinden yapılabilir. Çevre dostu ve 

değerlendirme sürecinde kolaylaştırıcı güvenilir olması (Sınav bilgisi, yapı analizi, soru konumları istatistiği,…..) 
nedeniyle kullanılması önerilir. 

16. Sınav değerlendirmeleri moodle da sistem tarafından otomatik yapılır. Madde analizi, test istatistiği ve puan 
grafiği çıkarılır. Elde edilen sonuçlar Dönem sonu raporlanıp Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 
belirlenen tarihe kadar eposta üzerinden Ölçme ve Değerlendirme komisyonuna teslim edilir. 

17. Moodle sistemini tercih etmeyen öğretim elemanı soru analizlerini manuel/optik okuyucu ile yapıp dönem 
sonunda analiz sonuçlarını raporlayarak Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen tarihe kadar 
eposta üzerinden Ölçme Değerlendirme komisyonuna teslim etmelidir.  

https://uzem.ebyu.edu.tr/uzaktan-egitim-soru-turleri-ve-sinav-guvenligi/
https://uzem.ebyu.edu.tr/uzaktan-egitim-soru-turleri-ve-sinav-guvenligi/
https://uzem.ebyu.edu.tr/
https://strateji.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/09/DS-006-EBYU-On-Lisans-Lisans-Egitim-Ogretim-ve-Sinav-Yonetmeligi.pdf
file:///C:/Users/bidb/Downloads/3.Standart/3.13.%20Ölçme%20Değerlendirme%20Sistemin%20Oluşturulması/Sınav%20bilgisi.pdf
file:///C:/Users/bidb/Downloads/3.Standart/3.13.%20Ölçme%20Değerlendirme%20Sistemin%20Oluşturulması/Sınav%20yapı%20analizi.pdf
file:///C:/Users/bidb/Downloads/3.Standart/3.13.%20Ölçme%20Değerlendirme%20Sistemin%20Oluşturulması/soru%20konumları%20istatistiği.pdf
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18. Sınav sonuçları Akademik takvimde belirlenen tarihe kadar Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) öğretim elemanı 
tarafından ilan edildikten sonra öğrencilere de duyurulmalıdır. 

19. Süreç değerlendirmede kullanılan performans ödevlerine geri bildirimde bulunularak sonuçlar akademik 
takvimde belirlenen tarih aralığında öğrenciye duyurulur. 

20. Yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, akademik takvimde belirlenen tarihe kadar 
OBS üzerinden ilan edilir. 

21. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun hazırladığı ve fakülte kurulunun onayladığı sınav kuralları hakkında 
öğrencilere sınava girmeden önce gözetmenler tarafından bilgi verilir. 

22.  Sınav kuralları web sayfası ve danışmanlar aracılığı ile de duyurulur. 
23. Sınav tarihi, saati ve/veya yerleri zorunluluk hallerinde ancak ilgili Birim Kurulu tarafından değiştirilebilir, yapılan 

değişiklik derhal ilan edilir.  
24. Sınav güvenliğinden dersin öğretim elemanı/elemanları ve gözetmenler sorumludur.  
25. Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sınav güvenliğinin sağlanması için sınav oturumları dersin öğretim 

elemanı/elemanları tarafından takip edilir. 
26. Çevrimiçi sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları sınav 

sayfasında öğrencilerin göreceği şekilde ilan edilir. 
27. Öğrenme Yönetim sistemi üzerinden yapılan sınavlarda öğretim elemanı soruların tek tek gelmesini sağlayabilir, 

soruya geri dönmeyi engelleyebilir. Tüm öğrencilere sınav sorularının karışık gelmesini sağlayabilir. Birden fazla 
sınava katılım sağlamayı engelleyebilir ve soru sayısı ve ağırlığına göre süreyi belirleyebilir. 

28. Sınav sonrası cevap anahtarı ya da cevaplar öğrenci ile paylaşılmalıdır. 
29.  Moodle üzerinden yapılan sınavlarda sınav sonrası sistem üzerinden soruların yanıtlarını ve notunu öğrenci 

hemen görebilir. 
30. Sınav notuna itirazı olan öğrenci sınav sonucu ilan edildikten sonra “Sınav Sonucu İtiraz Formu “kullanarak beş 

iş gününde Dekanlığa bildirerek notuna itiraz edebilir 
31. Form dekanlık tarafından ilgili dersin öğretim elemanına/elemanlarına EBYS üzerinden gönderilir ve öğretim 

elemanı/elamanları itiraza ilişkin gerekçeyi ve ekinde öğrencinin sınav kağıdı ve cevap anahtarı ile bir dilekçeyle 
dekanlığa bildirir.  

32. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca hata 
tespit edilirse, bu hata yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir. 

33. Sınav sonrasında öğrenciler hatalı olduğunu düşündükleri sorulara yönelik görüşlerini dersin öğretim 
elemanına/elemanlarına sözel olarak ifade edebilirler. Hatalı sorular ilgili öğretim elemanı/elemanları tarafından 
tekrar gözden geçirilip düzenleme yapılır puanlama diğer sorulara eşit şekilde dağıtılarak soru iptal edilir. 

34. Öğrenme etkinliklerinin süreç değerlendirmesinde çoklu değerlendirme yöntemleri kullanılır. 
35. Ödevler, ödev içeriğine uygun hazırlanan rubrikler ile değerlendirilir. 
36. Değerlendirilen ödevlerle ilgi öğrenciye geribildirimde bulunulmalı ve belgeleri ile kanıtlanmalıdır. 
37. Ödev, proje ve araştırma raporlarının benzerlik oranı intihal programları ile değerlendirilmelidir. 
38. Öğretim elemanı dönem başında izlence aracılığı ile paylaşılan Belirtke Tablosu ’nu süreç içinde doldurur ve 

dönem sonunda sınav sonuçlarının değerlendirildiği rapor ile birlikte Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna 
teslim eder. 

39. Dönem sonunda öğrencilerden ölçme değerlendirme sistemi ile ilgili geribildirim alınır. 
40. Öğrenciler her dersin sınav sonucunu görebilmek için OBS’ de yer alan ders değerlendirme anketini doldurur. 
41. Dönem sonunda öğrenci ve öğretim elemanı geribildirimi ile ölçme-değerlendirme sistemi, yöntemi ve araçları 

ile ilgili gerek duyulan ve yapılması düşünülen iyileştirmeler dersin öğretim elemanı/elemanları tarafından 
raporlanıp Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna teslim edilir. 

42. Sürecin izlenmesinde “Ölçme Değerlendirme Sistemi Oluşturma ve İşletme Akreditasyon Alt Komisyonu” 
sorumludur. Gelişmeler hakkında dekanlığa bilgi verir. 


