Öğrenciler için uzaktan eğitim döneminde ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi
üzerinden uygulanacak sınavlarda dikkat edilecek hususlar:
(29.Mayıs.2020)
1. ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin sunduğu olanaklar çerçevesinde sınavlar; değişik soru
türlerini içerebilen (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, kısa cevap vb) süreli sınavlar, ödevler ve
projeler şeklinde düzenlenebilir. Öğrencilerin etkinliklere ve sisteme katılımları da
notlandırılabilir.
2. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrencilerin
sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrenciler bölümleri veya dersin
öğretim elemanı tarafından açık ve net olarak bilgilendirileceklerdir.
3. Final sınav haftası 21 gün olarak belirlenmiştir. Fakülte ve bölümler tarafından hazırlanan 21
günlük sınav çizelgesinde sınavların bitiş saatlerinin mümkün olduğunca günlere homojen
olarak dağıtılmasına dikkat edilmektedir, belli gün ve saatlere yığılma olmaması göz önüne
alınmaktadır. Böylece beklenmeyen yoğunlukların sebep olabileceği sıkıntıların önlenmesi
hedeflenmektedir.
4. Eğer sınavlar günlere homojen bir şekilde dağıtılırsa, ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminde 21
günlük final döneminde günde 8.007 öğrenci sınava giriyor olacaktır. Dönemsonu sınavlarına
katılacak öğrencilerin bu yoğunluğu gözönüne alarak ön hazırlıklarını (ders malzemelerinin
kişisel cihazlarda saklanması vb) sınavlar başlamadan yapmaları önerilir.
5. Sınavların bitiş saati civarında yoğunluk olabileceği gözönüne alınarak, öğrencilerin ödev ve
sınav gönderimlerini, sınavın bitiş (kapanış) saatlerine bırakmamaya özen göstermeleri
gereklidir.
a. Öğrencilere sınavın süresi, sınavın açılış ve kapanış saati dersin öğretim elemanı
tarafından önceden ilan edilecektir. Sınav takvimine ek olarak, bu üç parametreyi
bilmeyen öğrencilerin sınav planlaması yapması, özellikle yan dal ve çift ana dal
öğrencileri için olanaksızdır.
b. Sınav açılış saati, öğretim üyesinin önceden hazırladığı sınavın öğrencilerin
erişimine açıldığı saattir.
c. Sınavın kapanış saati öğrencinin sınav “kağıdının” toplanma anına karşı gelir. Yani
sınav kapanış saatinde sınavına devam etmekte olan öğrencinin sınavı sistem
tarafından otomatik olarak sonlandırılır.
d. Sınav süresi, açılış ve kapanış süreleri arasında önceden belirlenen süre boyunca
öğrencinin soruları görebildiği ve yanıtlayabildiği kısıtlı zaman dilimidir.
e. Ödev ve proje tarzı sınavlarda sınav süresi, sınavın açılış ve kapanış saatleri
arasındaki sürenin tamamıdır.
6. Test usulu yapılan sınavlarda, sorular ardışık gelecek, yani öğrencinin yanıtladığı sorulara geri
dönmesi mümkün olmayacaktır. Ancak sınavın kapanış saatleri ve süresi içinde internet
kesintileri ve benzeri aksaklıklara karşın öğrenci teste kaldığı sorudan devam edebilecektir.
Sınava başlayan öğrencinin sınav saati işlemeye devam eder. Yani sınava başladıktan sonra
herhangi bir sebeple ara verilmesi halinde sınav saati durmaz. Örneğin: 9:00-19:00 saatleri
arasında açık olup, 1 saat süreceği belirtilen bir sınava saat 10:00’da katılan bir öğrencinin

10:30’da internetinin kesildiği ve 5 dakika sonra geri geldiği durumda öğrenci sınava kaldığı
sorudan devam etmekle beraber, bu beş dakika boyunca sınavda olduğu kabul edilir. Yani
öğrenci sınava 10:00’da başladığı için sınavı -elinde olmayan sebeplerle kesilmiş olsa dahisistem tarafından 11:00’de sonlandırılır. Bu tür istenmeyen durumlarda, öğrenci başka bir
cihaz veya internet bağlantısından sisteme giriş yaparak sınavına kaldığı sorudan devam
edebilir.
7. Sınavını teslim eden öğrencinin sınav süresi bitmemiş olsa dahi sınava tekrar geri dönmesine
ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi tarafından izin verilmez. (Sınıf içi sınavda kağıdını teslim eden
öğrencinin tekrar geri istemesinin uygun olmamasına karşılık gelmektedir.)
8. ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin en yoğun kullanıldığı saatler 14:00-17:00 saat aralığı
olduğundan öğrencilerin bu saatlere sınava girişlerini denk getirmekten mümkün olduğunca
kaçınmaları önerilir.
9. Sistem yoğunluğu ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin “Çevrimiçi Kullanıcılar” bloğundaki
kullanıcı sayısı dikkate alınarak takip edilebilir. Ödev gönderiminin ve sınavın sekteye
uğramaması için öğrenciler, yoğunluğun az olduğu saatlerde sınav almayı ve ödev göndermeyi
tercih etmeli, son dakikaya bırakmaktan kaçınmalıdırlar.
10. Proje ve ödev şeklinde tanımlanan sınavlarda ödev yüklenmesi konusunda dikkatli olunmalı,
ödev belgesinin ESOGÜ Ders Yönetim Sistemine yüklenip yüklenmediği mutlaka kontrol
edilmedilir. Bu konudaki itirazlarda sistem kayıtları esas alınmaktadır.
11. Sınav puanları öğretim elemanlarının tercihine bağlı olarak sınav süresi bittiğinde veya daha
sonraki bir tarihte açıklanabilir. Bu sebeple her sınavın puanının hemen açıklanması
beklenmemelidir.
12. Kabul edilebilir (teknik vb.) sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin kendi bölümleri ve
dersin öğretim üyeleri ile temasa geçmeleri gerekir.
13. Ödev gönderimi ve sınav uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için Enformatik
Bölümü web sitesinde yer alan ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin PlatinDYS Öğrenci Kullanım
Kılavuzu incelenmelidir.
14. Üniversitemizde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin
ESOGÜ Ders Yönetim Sisteminin kullanımı konusunda öğretim elemanlarına yönelik olarak
Enformatik Bölümü tarafından hazırlanmış aşağıdaki kaynaklardan yararlanmaları faydalı
olabilir.
https://enformatik.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/74/esogu-ders-yonetim-sistemi-oryantasyon-egitimiacik-erisim
Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diler, öğretim elemanlarımıza kolaylık dilerim.
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