İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim, Sınav, Derse Katılım Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen uzaktan
öğretimin esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu usul ve esas, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde uzaktan
öğretim yoluyla verilen derslerin uygulama, ölçme ve değerlendirme, mazeret ve itiraz sürecine
ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esas 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı
maddelerine ve Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu usul ve esasta geçen;
a) Akademik Birim: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte,
Yüksekokul bölüm ve programlarını,
b) Asenkron Ders: Zamana ve mekana bağlı kalmadan video ve benzeri yöntem ve araçlar
ile yapılan yayını,
c) Ders Koordinatörü: Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin yürütülmesi ve
içeriklerinin temini ile sorumlu olan öğretim elemanını,
ç) OBS: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi’ni,
d) UZEM: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
e) Öğretim Elemanı: Üniversitede eğitim, öğretim faaliyetlerini yürüten akademisyeni,
f) Sanal Sınıf: Uzaktan eğitim sisteminde canlı ders için oluşturulan grupları,
g) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Senkron (canlı) Ders: Öğrenci öğretim elemanı etkileşimli olmak koşulu ile sanal sınıf
kullanılarak yapılan yayını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Derslerin Açılması
Ders Açılması
MADDE 5 – (1) Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma
programları ile Senato tarafından uygun görülen bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere
ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya
gözetimsiz olarak, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunca onaylanan müfredat
programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü
vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.
(2) Ara sınavların, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; genel sınavlar ile
bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu
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sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav,
performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin
uygulanacağı önceden öğrencilere ilan edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama Esasları
Derslerin Yürütülmesi
MADDE 7 – (1) Derslerin yürütülmesi aşağıdaki gibidir.
a) Örgün eğitimde Senato kararı ile uzaktan öğretim yolu ile açılmasına karar verilen
dersler, video, video konferans, sanal sınıf, uygulamaları gibi araçlarla senkron veya asenkron
verilir.
b) Senkron (canlı) dersleri, öğretim elemanı planlanmış olan ders programına göre
gerçekleştirir.
c) Canlı dersler esnasında, stüdyoda veya sanal sınıfta yaşanabilecek herhangi bir sorunda
“Uzaktan Eğitim Destek Birimi Destek Birimi” ile iletişime geçilir.
ç) Öğretim elemanı makul bir sebepten dolayı canlı dersi yapamaması durumunda telafi
dersinin gün ve saat planlaması için Uzaktan Eğitim Destek Birimi Destek Birimi ile iletişime geçer.
d) Öğretim elamanı, varsa ders notlarını (Dijital Kaynak) Uzaktan Eğitim Destek Birimi
sistemine yükler.
e) Canlı yapılan derslerin video görüntüleri uzaktan eğitim sistemi içinde, ilgili akademik
yarıyıl boyunca öğrencinin erişebileceği şekilde saklanır.
f) Ödevler Uzaktan Eğitim Destek Birimi üzerinden duyurulur. Sistemde ilan edilmiş
olan ödev ve projeler öğrencilere tebliğ edilmiş sayılır.
Sınavlar
MADDE 8 – (1)
a) Uzaktan Eğitim Destek Birimi sistemi üzerinden gerçekleşecek olan sınavlar çoktan
seçmeli, soruların ve seçeneklerin sıralamasının her öğrencide farklı olacağı, seçenek sayısının beş
şıktan oluşacağı, okunan ve cevaplanan sorulara tekrardan dönüş yapılamayacağı, çevrimiçi test
şeklinde yapılacaktır.
b) Ara sınav ve final sınavları Üniversite web sayfasında ilan edilen akademik takvime
göre yapılacaktır.
c) Test sınavı soru sayısı 20-25 ile sınırlı tutulacaktır. Her bir sözel sorular için en az 60
en fazla 90 sn süre, her bir sayısal sorular için 180 sn süre tanınacaktır. Soru cevaplandıktan sonra
kalan süre diğer sorulara eklenecektir.
ç) Tıp Fakültesi Kurul Sınavları 50-100 soru aralığında olacaktır.
d) Öğrenci sınavdan teknik nedenlerle koptuğu durumlarda tekrar sınava dönebilecektir.
Sınav kaldığı yerden cevapladığı sorulara dönemeyeceği şekilde, kalan süresini kullanabileceği
şekilde devam edecektir. Öğrencinin sınava tekrar dönmek için harcadığı süre toplam sınav
süresinden sayılacaktır. Herhangi bir teknik nedenden dolayı sınava devam edemediği teknik ekip
tarafından tespit edilen öğrencinin telafi sınavı dersi anlatan öğretim elemanı tarafından Uzaktan
Eğitim Destek Birimi sistemi üzerinden kamera aracılığı ile yüz yüze sınav şeklinde
gerçekleştirilecektir. Sınav boyunca bitime kalan sürenin ekranda görülebilecektir.
e) Sınava giren öğrenci teknik altyapıyı oluşturmakla sorumludur. Mobil telefonlarla
girilmesinin teknik sorunları arttırmasından dolayı, sınavlarda kullanılması uygun
görülmemektedir. Kullanılması durumunda yaşanan bağlantı sorunlarından öğrenci sorumludur.
f) Aynı odada aynı sınava girdiği teknik olarak tespit edilen öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılacaktır.
g) Sınav değerlendirme oranlarının ilgili fakültelerin yönetmelik ve usul ve
esaslarında yer alan sınav katkı oranlarının uygulanmasına ve öğrenciye önceden
duyurulacaktır.
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ğ) İlan edilen sınavın bitiş süresinden 2 dakika sonra yapılan “geç gönderimler” kabul
edilmeyecek olup ilgili sınav geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle geçersiz sayılan sınavın mazeret
sınav hakkı olmayacaktır.
h) Uzaktan Eğitim Destek Birimi sisteminde derste kalma süresi minimum %65
belirlenmiştir.
ı) 2 ve daha üstü olan ders saatlerinde ilgili öğretim elemanın dersi blok olarak
yapması durumunda Uzaktan Eğitim Destek Birimi sisteminde derste kalma süresinin
minimum %65 olarak belirlenmiştir.
i) Derste kalma süresinin %65 in altında olan öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sistemine
devamsız olarak işlenecektir.
j) Öğrenci sınav listelerinin basılması, sınav sorularının hazırlanması ve basımı, sınav
zarflarının hazırlanması ve güvenliği ilgili dersin öğretim elemanı sorumluluğundadır.
k) Sınavlar optik okuyucuda okutulacaksa, bu işlem öğretim elemanı gözetiminde
yapılır.
l) Sınav sonuçlarına ve notlara itiraz ilgili akademik birimlere yapılır. Başvurular,
ilgili akademik birim kurullarınca İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre karara bağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu usul ve esas Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu usul ve esas hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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