Çukurova Üniversitesi
Uzaktan Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme
Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu hallerde (salgın, doğal afet, savaş vb.),
örgün eğitimin Yükseköğretim Kurulu veya Çukurova Üniversitesi Senatosu kararı ile
uzaktan öğretim şeklinde yapıldığı durumlarda sınavların yapılış şekli ve yönteminin, sınav
güvenliğinin sağlanacağı yöntem ve araçların, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak
yöntemlerin belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge, zorunlu hallerde (salgın, doğal afet, savaş vb.), örgün
eğitimin Yükseköğretim Kurulu veya Çukurova Üniversitesi Senatosu kararı ile uzaktan
öğretim şeklinde yapıldığı durumlarda sınavların yapılış şekli ve yöntemine, sınavların
güvenli şekilde yapılması için kullanılacak araç ve yöntemlere, sınavların
değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemlere ve sınav kurallarına, uzaktan öğretim sürecinde
öğrenci ve dersi vermekle görevli öğretim elemanı yükümlülüklerine, öğrenci devam
zorunluluğuna ilişkin açıklamaları ve ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1)Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü,
44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile bu kanuna bağlı olarak hazırlanmış Çukurova Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin
Usul ve Esasları ve Yükseköğretim Kurulu ilgili kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda sırasıyla Meslek Yüksekokulu,
Yüksekokul/Fakülte ve Enstitüleri ve Devlet Konservatuvarını,
b) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,
c) Sistem: Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemleri (ÇÜBİS) ile Uzaktan Öğretim
Sistemi (CULMS) yazılımlarını ve bu yazılımların ek uygulamalarını,
ç) Uzaktan Öğretim: Zorunlu hallerde Yükseköğretim Kurulu ve/veya Senato kararı
üzerine yapılan uzaktan öğretimi,
d) Üniversite: Çukurova Üniversitesi’ni (ÇÜ),

e) Yönetmelik: Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Sürecine İlişkin Temel İlkeler
Duyurular
Madde 5- (1) Ön Lisans ve Lisans öğrencilerine yönelik duyurular Çukurova
Üniversitesi (ÇÜ) web sayfası ve/veya Çukurova Üniversitesi Bilgi Sistemleri (ÇÜBİS)
üzerinden, lisansüstü öğrencilerine yönelik duyurular ise Enstitülerin kendi web sayfası
üzerinden yapılır.
Uzaktan Öğretim Araçları İçin Öğrenci Yükümlülüğü
Madde 6-(1) Uzaktan öğretim şeklinde yürütülen derslere, öğrenciler, gerekli teknik
donanıma (canlı dersler için; kamera, hoparlör ve mikrofonlu sabit/taşınabilir bilgisayar,
tablet ve cep telefonu, online sınavlar için; kamera, hoparlör ve mikrofonu olan
sabit/taşınabilir bilgisayarlar ve bunlar için gerekli program ve internet bağlantısı) sahip
olduklarını, derse kayıt yaptırdıkları sırada beyan etmiş sayılır.
(2) Teknik donanıma sahip olmayan öğrenciler, isterlerse ÇÜBİS sistemi üzerinden
başvurmaları halinde Çukurova Üniversitesi tarafından Üniversitenin ana kampüsü ve diğer
kampüsleri içinde belirlediği bilgisayar laboratuvarlarından ya da başka bir Üniversitenin
bilgisayar laboratuvarlarından veya Üniversite tarafından bildirilen kamu kurumları
olanaklarından yararlanabilirler.
(3) (Ek Fıkra Senato: 13.11.2020 19/01) İkinci fıkrada belirtilen hükümden
yararlanmak istemeyen öğrenciler salgından korunma önlemleri alınarak çevrim içi uygulanan
sınavla aynı tarih ve saatte Çukurova Üniversitesinde yüz yüze yapılacak yazılı sınavlara
katılma tercihini kullanabilirler. Bu fıkra kapsamında yapılacak yüz yüze sınav soruları,
çevrim içi sınav ile aynı soru havuzundan oluşur.
(4) (Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) Örgün eğitimin zorunlu hallerde uzaktan
öğretim şeklinde yürütülmesi durumunda (1), (2). ve (3). fıkradaki olanaklara sahip olmayan
öğrenciler isterlerse dönem başında bu durumu belirten bir dilekçe ile başvurmaları
durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere, yetkili kurulların kararı ile ilgili dönem için izinli
sayılırlar. Bu süre, yönetmelikte yer alan azami mezuniyet süresi hesabında göz önüne
alınmaz.
Uzaktan Öğretim Şeklinde Yürütülen Programlarda Sınavlar ve Sınav
Güvenliğine ilişkin İlkeler
Madde 7-(1) Sınavlar, dersin öğrenme kazanımları da dikkate alınarak ve dersi veren
öğretim elemanının tercihine bağlı olarak yazılı, sözlü, ödev-proje değerlendirmesi ve benzeri
yöntemlerden biri veya birkaçının uygulanması şeklinde yapılabilir. Sınav yapmak için,
öğretim elemanı dersin özelliğine bağlı sistemin sunduğu soru türlerinin (açık uçlu, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme tipi, kısa yanıtlı soru vb.) bir ya da birkaçını birlikte

kullanarak oluşturulan karma veya benzeri sorulardan oluşan sınav seçeneklerini
uygulayabilir.
(2) Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla sınavlarda; toplam süre, bir dersin sınavına
aynı oturumda giriş sayısı, önceki sorulara geri dönüş vb. durumlar için ihtiyaç duyulan
düzenlemeler/kısıtlamalar sistem üzerinden yapılabilir. Sınav sürecinde öğrencinin sınav
penceresi/ekranı dışında farklı bir ekran/sekme vb. oluşturması ve/veya yazılım-program
çalıştırmasının/açmasının kısıtlanması için de sistem üzerinden gerekli düzenleme yapılır.
(3) Sınav güvenliği ile ilgili olarak alınan kararlar, sınavlardan en az 7 (yedi) gün önce
öğrencilere, derslerin ve sınavların yapıldığı platformlar üzerinden duyurulur. Öğrenciler
sınav güvenliği için alınan kararlara uymak zorundadır.
(4) (Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) Üniversite, sınavların güvenliğini sağlamak
amacıyla sınav sistemi üzerinde öğrencilerin;
a) (Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) Sınava başlamadan önce bilgisayar
kamerasının önünde kimliği (kimlik resmi ve isminin görünmesi yeterlidir) ve yüzü net
görünecek şekilde çekeceği görüntüsünü (görüntü, sınav sistemi üzerinden çekilecektir)
oluşturarak ve sistemde yer alan (sınava katılan kişinin “doğruluğunu beyan ederim, sınava,
benim yerime başka bir öğrencinin katılması durumunda tüm yasal sorumluluğu kabul
ediyorum”) beyan metnini onaylayarak sınava giriş yapmasının,
b) Online yazılı sınav sürecinde bilgisayar kamerasının açık tutulmasının (Üniversite
tarafından kullanılacak sınav güvenlik ve doğrulama sistemi tarafından sınava girecek
öğrencinin görüntüsü otomatik olarak izlenecek ve kayıt altına alınacaktır),
c) (Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) Sözlü ve uygulamalı sınavlarda, sınavın
devamı süresince öğrencinin yüzü görülecek şekilde (yüzü tanınır şekilde ve kısmen
görünmesi yeterlidir) sınavı yapan öğretim elemanı tarafından sınavın kayda alınmasının,
ç) (Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) ve varsa diğer sınav kurallarının yerine
getirilmesinin,
(Değişik Senato: 13.11.2020 19/01) tamamını ya da bir kaçını talep edebilir.
(5) Öğrencinin sınav sırasında sınav kurallarına uymaması (kopya çekme, başkasından
yazılı-sözlü yardım alma, başka ekran/ekran penceresi açma, soruları sınav sırasında
başkalarıyla paylaşma, yerine başkasını sınava sokma ve mobil iletişim araçlarını kullanma
vb.) durumunda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan disiplin
hükümleri uygulanır.
Sınav Değerlendirme
Madde 8 –(1) Uzaktan öğretim sürecinde yapılacak olan ara sınav, mazeret sınavları,
final ve bütünleme sınavları başarı notu hesaplamasında Yönetmelikte yer alan örgün
eğitimde kullanılan sınav ağırlıkları dikkate alınır.
(2) Ham başarı notlarının harf notuna dönüştürülmesinde bağıl değerlendirme
yapılmayıp, ÇÜ Bağıl Değerlendirme Yönergesi’nin 12. ve 13. maddelerinde yer alan Mutlak
Değerlendirme Sistemi kullanılır.

Devam Zorunluluğu
Madde 9 –(1) Derslere devam zorunluluğuyla ilgili Yönetmelikte yer alan hükümler
uygulanır. Derslere devam eş zamanlı olmadan yapılabilir. Ancak, ilgili dersin öğretim
elemanı tarafından talep edilmesi ve bu talebin ilgili birimlerin yönetim kurullarında
değerlendirilmesi sonucunda alınacak kararlar uyarınca belirlenen derslerde devam durumu
için derslere eş zamanlı katılım esas olarak alınabilir. Öğretim elemanı öğrencilerin derslere
devam takibini sistem üzerinden alabilir.
Mazeret Durumu
Madde 10 –(1) Sınav esnasında sınavın öğrenciden kaynaklanmayan bir nedenle sınav
sırasında kesintiye uğraması ve mazeret için somut kanıtların sunulması durumunda, belirtilen
mazeretin ilgili birimin yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde öğrenciye bir defaya
mahsus mazeret sınav hakkı verilir. Yönetmeliğin ilgili maddesindeki hakların saklı kalması
kaydıyla sınava hiç giriş yapmamış öğrenciye mazeret hakkı tanınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Diğer Hükümler
Madde 11 –(1) Uzaktan öğretim ve sınavlar için gerekli alt yapıya sahip olmayan ve
6. maddenin (1) ve (2). fıkrası kapsamına giren öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz
dönemi için bir kereye mahsus izinli sayılmaya yönelik dilekçelerini, bu yönergenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde verebilirler.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Çukurova Üniversitesi ön lisans, lisans ve
lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmelikleri ve Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin
kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 13 –(1) Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14–(1) Bu yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1- (Geçici Ek Madde Senato: 13.11.2020 19/01) 2020-2021 Güz
öğretim yılına mahsus olmak üzere; anılan dönemde daha önce ders kaydını yapmış
öğrenciler, Madde 6.1deki gerekli teknik donanıma sahip olup olmadıklarını ÇÜBİS sistemi

üzerinden üniversitenin belirttiği tarihler içerisinde beyan ederek madde 6.2 ve madde 6.3 de
yer alan hükümlerden birisini tercih ederler.
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