
1  

T.C. 
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 

İngilizce Hazırlık Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sınavları Uygulama Usul ve 
Esasları 

 

 

 
Amaç 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Madde 1 – (1) Bu dokümanın amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında yer alan 
derslerin Covid-19 pandemi tedbirleri bağlamında 2020-2021 Akademik Yılı Bahar dönemindeki 
sınavlarının uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu usul ve esasların kapsamı, İstanbul Ticaret Üniversitesinde 2020-2021 eğitim öğretim 
yılı bahar dönemi sınavlarının uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 
Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu doküman, 08.05.2020 tarihli Üniversite Senatosunun ve YÖK Eğitim Öğretim Dairesi 
Başkanlığının 11.05.2020 tarih E.30480 sayılı yazıda belirtilen kararları doğrultusunda ve ilişkili diğer 
mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu dokümanda adı geçen; 
a) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini, 
b) Uzaktan Öğretim: Öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanarak 

yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine 
olanak sağlayarak derslerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve farklı 
zamanlı, ders içi ve ders dışı etkinliklerle zenginleştirilmiş biçimde verildiği öğretimi, 

c) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi: Üniversite tarafından uzaktan öğretim sürecinde kullanılan 
Blackboard Colloborate ve Open LMS ortamlarının bütününü, 

ç) Dersin İçeriği: İlgili dersin 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında uzaktan öğretimdeki 
(çevrimiçi); ders anlatım, ders kitabı, yardımcı kitap, kaynak dokümanlar, ses ve video kayıtları 
etkileşimli/etkileşimsiz alıştırmalar, ödevler, projeler, ders izlencesi ve benzeri öğretim 
materyallerinin kapsadığı içeriği, 

d) Çevrimiçi Sınav: Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak internet üzerinden gerçekleştirilen e- 
sınavı ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yıl Sonu Sınavlardaki Program Koordinatörleri, Akademik Destek Görevlileri ve Teknik Destek 
Görevlileri 

Program koordinatörü 
Madde 5 – (1) Yıl Sonu Sınavlarının koordinasyon içerisinde yürütülmesinden ve denetimlerinin 
yapılmasından ve sınavlara katılan öğrencilerin genel olarak yönlendirilmesinden sorumlu Hazırlık 
Programı Koordinatörlüğüdür. 
Akademik Destek Görevlileri 
Madde 6 – (1) Yıl Sonu Sınavlarının yapılacağı dersleri yürüten öğretim elemanlarının sınav sorularının 
sisteme yüklenmesi ile sınav öncesi son kontrollerin yapılması işlemlerinde ve sınavın uygulanması 
sırasında ihtiyaca göre destek veren hazırlık programı sorumlularından oluşan destek görevlileridir. 
Teknik Destek Görevlileri 
Madde 7 – (1) Uzaktan eğitimin yürütülmesinde öğretim yönetim sistemini koordine görevi üstlenen, 
yılsonu sınavlarının yapılacağı ortamların teknik olarak düzenlemesinden sınavların kesintisiz ve düzenli 
bir biçimde yürütülebilmesi için teknolojinin gerektirdiği her türlü destek hizmeti yürüten akademik ve 
idari olarak görevlendirilmiş destek elemanlarıdır. 

25.05.2021 tarih ve 2021/236-4 numaralı Senato kararı ile kabul edilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çevrimiçi Sınavların Uygulanması, Kopya/intihal, Başarı Notu, Sonuçlara İtiraz ve Yürütme 

Çevrimiçi Sınavların Uygulanması 
Madde 8 – (1) Öğrencilerin yarıyıl içinde dersin içeriğine göre edindiği bilgiyi ölçmek ve değerlendirmek 
amacıyla, Üniversite web sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kur sonu 
sınavları ile 2020-2021 öğretim yılı Bahar Dönemine ait İngilizce Yeterlilik Sınavı ve Yaz Okuluna ait tüm 
sınav ve değerlendirmeler çevrimiçi ortamda Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden yapılır. Vize ve 
Final sınavlarında öğrencilerin Zoom üzerinden kameraları açık tutmaları zorunludur. 

 
(2) Öğrenciler dersleri için Program Koordinatörleri tarafından ilan edilen sınav tarihi ve saatinde 
Üniversitenin Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden kendilerine ait kullanıcı adı ve şifreleri ile 
çevrimiçi sınav ortamlarına gireceklerdir. 

 

(3) Öğrenciler, Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine sınav döneminde giriş yaptıklarında genel sınav 
kurallarını yazan bir ekranda ilgili onay kutucuğuna işaretleme yapmak suretiyle okuyup anladıklarına 
dair kabul beyanı sonrasında ders alanına giriş yapabileceklerdir. 

 
(4) Öğrenciler, derslerinin bulunduğu ekrandan daha önce ilan edilen sınav takvimine bağlı olarak 
kendilerine atanmış sınava girecekleri dersi seçerek o derse ait sınavını başlatabilecektir. 

 
(5) Öğrencilere,  sınav soruları dersin sınav öğretim elemanı ve ölçme değerlendirme birimi tarafından 
hazırlanmış; çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, kısa cevap (boşluk doldurma), açık uçlu-paragraf-
kompozisyon ve sözlü şeklinde aşağıdaki genel kriterlere uygun oluşturulmuş sınav uygulanacaktır. Vize 
sınavı dört bölümden oluşacaktır. (Okuma/Yazma/Dinleme/Kelime ve Dil Bilgisini ölçen İngilizce 
kullanımıçFinal sınavı eşit ağırlıklı olarak beş bölümden oluşacaktır; Okuma / Yazma / Dinleme / 
Konuşma / Kelime ve Dilbilgisini ölçen İngilizce kullanımı. 

i. Öğrenciler, sınavda her bir soruyu ve cevap alanlarını ayrı ayrı sayfalarda/ekranlarda 
görebilecektir. 

ii. Her bir öğrencinin soru ekranına sınavdaki soruların sırası ve sorunun seçenekleri 
rastgele ve karışık biçimde gelecektir. 

iii. Eğer bir soru görüldükten sonra cevabın verilip ya da verilmemesine bağlı kalmaksızın 
diğer soruya geçilirse tekrar bir önceki soruya geri dönülmesine sistem tarafından izin 
verilmeyecektir. 

iv. Sınav esnasında sınavın bitimine kalan süre ekranda takip edilebilir şekilde 
görülebilecektir. 

v. Öğrenciler herhangi bir sebepten dolayı sınavdan çıkmak zorunda kalması halinde ilan 
edilen sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla sisteme yalnızca 1 (bir) defa tekrar giriş 
yapabilecek ve sınavın ilan edilen kalan süresi içerisinde sınavlarına devam 
edebilecekler. 

vi. Öğrenciler her bir bölümün sınavında tanınan sürenin sonunda sınavını tamamlamış 
olacaktır. Öğrenciler verilen sınav süresinin dolmasından önce cevaplamaları 
tamamlamaları halinde “Sınav Bitti/Sınavı Sonlandır” tuşuna basarak sınavı 
tamamlayabileceklerdir. Söz konusu bu tuşa basılması nihai cevapların kayıt altına 
alınması ve sınav sorularının artık cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

vii. Ölçme ve değerlendirme sürecinin sözlü sınav kısmında her bir öğrenciye en fazla 15 
dakikalık sınav süresi verilecektir. Bu sınavlarda öğrencilerin her biri için ayrı ayrı 
belirlenmiş sınav süresi içinde canlı/eş zamanlı ders aracı olan Blackboard Collaborate 
ortamında ve kayıt altına alınarak yapılacaktır. 

 
(6) Engelli öğrenciler ilgili sınav takviminden en az üç hafta önce bağlı oldukları Fakülte 
Dekanlığına/Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları halinde engel durumuna bağlı olarak kendilerine özel 
ölçme ve değerlendirme süreci yürütülebilecektir. Görme engelli her bir öğrenci için öğretim 
görevlilerimiz teke tek sınav yapmaktadırlar.  
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(7) İngilizce Yeterlilik sınav içeriğinin % 25 i sözlü olarak uygulanacaktır. Diğer bölümlerde okuma 
/anlama /yazma ve kelime/dilbilgisi soruları yer alacaktır. Öğrencilerimizin sözlü sınav sırasında kamer ve 
mikrofonlarını açık tutmaları gerekmektedir. 

 

Çevrimiçi Sınavlarda veya Proje/Araştırma Ödevinde kopya/intihal 
Madde 9 – (1) Çevrimiçi sınavlarda kopya çektiği veya kopyaya teşebbüs ettiği belirlenen öğrencilerin 
sınavı iptal edilir ve bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca işlem yapılır. 

 
(2) Finalin yazma bölümünde başka bir kaynaktan alınarak yazılan ya da öğrenciler arasında benzerlik 
oranı yüzde 20 ve üzeri oranında benzeme tespit edilmesi halinde bu öğrenciler hakkında 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. 

 

Başarı notu 
Madde 10 – (1) Çevrimiçi Sınavlar Öğretim Görevlisinin başarı notu üzerinden öğretim elemanının tayin 
edeceği ağırlıklandırmaya dayalı biçimde 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Örgün öğretimde almış 
aldığı vize ve diğer başlıkların yüzdeleri de ortalamaya dahil edilir. 
(2) Kur sisteminde ölçme değerlendirme yüzdeleri : 

 
 Level 2 -  Level 3 Level 4 

Online Platform % 5 % 5 

Writing % 10 % 10 

Projects % 5 % 5 

Participation % 5 % 5 

Assignment % 5 % 5 

Midterm % 15 % 15 
Final % 55 % 50 

ESP Final  % 5 

 

(2) Öğrencilerin sınav sonuçları Open LMS üzerinden ilan edilmeyecek ve dönem sonu başarı durumu 
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden duyurulacaktır. 

 
Sonuçlara itiraz 
Madde 11 – (1) Öğrenciler bir dersin notuna maddi hatadan kaynaklı itirazları için Üniversitenin ilgili 
yönetmelikleri hükümleri geçerlidir. 

 
(2) Çevrimiçi sınav esnasında internet kesintisi, cihaz arızası veya elektrik kesintisi ve benzeri teknik 
aksaklıklara bağlı olarak yapılan itirazlar sınav tarihinden en fazla 3 gün içerisinde İngilizce Hazırlık 
Program Koordinatörlüğüne eposta (hazirlik@ticaret.edu.tr) veya fiziki dilekçe yoluyla yapılır. Sınav 
ve teknik destek görevlilerinin tespit raporu ve dersin İngilizce Hazırlık Program denetim kurulu 
kararıyla ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir. 

 
Diğer hükümler 
Madde 12- (1) İngilizce Hazırlık Programı sınavları “İngilizce Hazırlık Programı 2020-2021 Eğitim 
Öğretim Yılı Sınavları Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde  yürütülür. 

(2) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınavları ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkat 

alınarak dijital ortamda kayıtlı tutulur. 

(3) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencinin ilgili sınavı geçersiz kılınır ve sıfır (0) puan almış 

sayılır. 
 

Yürütme 
Madde 13 – (1) İş bu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yıl Sonu Sınavları Uygulama Usul ve 
Esasları maddeleri Rektörlük tarafından yürütülür. 

mailto:hazirlik@ticaret.edu.tr

