
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

UZAKTAN ONLİNE SINAVI USUL VE ESASLARI 

 

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu kararı ile 16 Mart 2020’de 

eğitime ara verilmiş ve sonrasında 11.05.2020 tarih E.30480 sayılı yazı ile de 2019-2020 Bahar 

döneminde dönem sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite 

yetkili kurullarınca tercih edilecek yöntemler uygulanarak yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

Bu karar doğrultusunda Tıp Fakültemiz Dönem I, II, III ve IV staj/kurul/final/bütünleme sınavları 

uzaktan online sınav yöntemiyle içinde bulunduğumuz olağanüstü durumun psikolojisini 

düşünerek aşağıda belirlenen ve ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.  

 

1. Bu usul ve esaslar geçici olup, sadece Covid-19 salgın dönemiyle sınırlı kalacaktır. Yapılan geçici 

değişiklikler nedeniyle alınan notların Covid-19 salgın dönemine ait olduğu öğrenci transkriptinde 

belirtilecektir.  

2. Online sınavlar “aydeptip.ahievran.edu.tr” internet adresi üzerinden yapılacaktır.  

3. Öğrencilerimiz, sınavlarla ilgili tüm duyuruları Üniversitemiz web sayfası ile ilgili 

Fakülte/Yüksekokul sayfalarından takip etmekle yükümlüdür. 

4. Öğrenciler bu sınavların yapılması için gerekli olan kameralı, mikrofonlu bilgisayar ve erişimi 

yüksek internet bağlantısını tedarik etmekle yükümlüdürler. Bu alt yapıyı tedarik edemeyen 

öğrenciler en geç sınava 7 gün kala Dekanlıkla irtibata geçmelidirler. 

5. Sınavlardan önce öğrenciler Dekanlık tarafından bilgilendirilecek ve deneme sınavları yapılacaktır. 

6. Sokağa çıkma yasağı uygulanamaya devam ederse evinin dışında sınava girecek öğrencilerimize 

talep etmeleri halinde sınav gireceklerine dair resmi bir belge maillerine gönderilecektir.  

7. Öğrenciler sınavlara bir bilgisayardan girecek, hangi bilgisayardan gireceklerini önceden belirleyip 

bu bilgisayarın IP numaralarını, Dekanlık tarafından belirlenen mail adresine en geç sınav süresine 

iki gün kala göndereceklerdir.  

8.  Eğiticilerin salgın dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla asgari yeterlilikleri ölçecek şekilde soru 

hazırlamaları gereklidir. 

9. Öğrenciler sınava 10-20’şer kişilik sanal sınav odalarında en az bir gözlemci öğretim elemanı 

eşliğinde sınava gireceklerdir.  

10. Sınavlar sınava girecek öğrenci sayısı ve ilan edilen sınavda çıkacak soru sayısına göre birden fazla 

oturum halinde yapılabilir. 

11. Sorular 10-20’şerli sorular halinde paketlenecek, her bir grup farklı paketten sınava girecek ve 

gruptaki her öğrenci soruları farklı bir sırayla görecektir.   

12. Her sınav için sınavda çıkan soru tipine göre süre planlaması yapılacaktır. Fakat sınav esnasında 

herhangi bir olumsuzluk durumunda gözlemci tarafından sınav süresine ekleme yapılabilecektir.   

13. Kurul sınavlarında uygulanan ders soru barajı salgın dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla 

uygulanmayacaktır. 

14. Finalden muafiyet notu değiştirilmemiş ancak salgın dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla her kuruldan 

en az 60 alma şartı kaldırılmıştır.  

15. Gözlemciler sanal sınav salonlarında hangi öğrencilerin sınava gireceğini önceden bilecek, sınav 

güvenliğini öğrenciyi mağduriyetine yol açmayacak şekilde sağlayacaktır.  

16. Öğrencilerin sınav esnasında mikrofonları açık duracak, sınav esnasında ses kaydı yapılacak, 

kameraları ise sistemi yavaşlattığı için kapalı olacak, fakat eğitici istediği öğrencinin kamerasını 

sınav esnasında açtırarak sınav güvenliğini takip edecektir.  



17. Sınav başladığında sınav sistemine mücbir sebeplerle giremeyen veya sınav esnasında ikiden fazla 

sistemden düşen öğrenciler mazeret sınavına alınacaktır. 

18. Sınavdan internet erişiminin sağlanamaması, elektrik kesintisi ve benzeri mücbir sebeplerle 

düşenler makul süre içinde (en fazla 3 dk) içerisinde sınava girişi sağladıklarında sınava devam 

edecektir. Daha uzun süre sınava bağlanamayanlar sınava devam edemeyecek ve mazeret 

sınavları yapılacaktır.  

19. Mazeret sınavları ses kaydı yanında kamera kaydı da alınarak kamera önünde online yapılacaktır.  

20. Öğrenciler sınava girdiği salonlarda gürültü ve başka bir sesin olmasını engellemelidirler. Başka 

birinin sorulara müdahil olduğunun gözlemci tarafından tespit edilmesi durumunda öğrenci 

sınavdan çıkarılır ve disiplin kuruluna sevk edilir.  

21. Sınav esnasında öğrencinin bilgisayarından ve cep telefonundan girdiği sınav dışı siteler, 

telefonundaki Whatsapp ve SMS yazışmaları vb. mesajları olası bir disiplin incelemesinde delil 

olarak kabul edilecek ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre 

işlem yapılacaktır. 

22. Staj sınavları kuramsal sınav ve yapılandırılmış sözlü sınavından oluşacaktır. Kuramsal sınav E test 

usulü ile online yapılacak, 30-50 adet çoktan seçmeli olgu soruları sorulacaktır. 

23. Staj grupları eğiticiler tarafından makul sayıda öğrenciden oluşturulan ve ayrı ayrı açılan sanal 

sınav salonlarında kamera kaydı altında E sözlüye alınacak, öğrenciler sınav bitse dahi sınav 

salonundan ayrılmayacaktır. 

24. Yapılandırılmış sözlü sınavı E sözlü usulü ile yapılacak, stajdaki yeterlilikler için yeterli sayıda 

önceden cevapları Dekanlığımıza teslim edilmiş soru hazırlanacak ve öğrencinin durumuna göre 

belirlenen sayıda soru sorulacaktır.   

 

 


