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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   
 

Amaç 
MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi, O’Learn sistemi destekli 

online sınav yönergesinin usul ve esaslarını belirlemektir. 
 

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi O’Learn sistemi destekli online 

sınav yönergesinin usul ve esaslarını kapsar. 
 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumunun 44’üncü ve 46’ncı maddeleri ile 
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a. Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini, 
b. O’Learn: İstanbul Okan Üniversitesi öğrenme yönetim sisteminin ismini, 

c. Online: O’Learn sistemi üzerinden yürütülen derslerin sınav biçimini,  

d. Mobil uygulama: O’Learn sisteminin mobil cihaz uygulamasını, 
e. Sınav oluşturma: Online sınav oluşturma biçimlerini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınav Oluşturma Esasları 
 

 

Sınav Oluşturma Esasları 
MADDE 5 – (1) Çevrimiçi (online) sınav sisteminde, birden çok sınav oluşturma kriteri 

mevcuttur. Bunlar; Çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru/yanlış, kısa yanıt, hesaplanmış formül 
vb. Bunları şu şekilde detaylandırabiliriz. 

  Çoktan Seçmeli sorularda, öğrenciler birkaç seçenek arasından doğru yanıtı seçer. 
  Boşluk Doldurma sorusu, öğrencinin eksik sözcüğü veya sözcükleri girdiği boş bir alana 

sahip ifade, cümle veya paragraftan oluşur. 
 Öğrenciler, Doğru/Yanlış sorularını yanıtlamak üzere doğru veya yanlış öğelerinden birini 

seçer. 
 Kısa Yanıt sorularında Öğrenci yanıtları uzunluk olarak sınırlandırılmasa da metin kutusu 

için ayarlanmış satır sayısı, öğrencilere yardımcı olur. Maksimum satır sayısı altıdır. Deneme 

soruları ve Kısa Yanıt sorularına manuel olarak not verilir. 
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 Hesaplanmış Formül soruları, öğrencilere bir hesaplama yapmak ve sayısal bir yanıt verme 
gerektiren bir soru sunar. Sorudaki sayılar her öğrenciyle değişir ve ayarlanmış bir aralıktan çekilir. 
Doğru yanıt belirli bir değer veya bir değer aralığıdır. 

 Klasik veya deneme sorularında, öğrenciler metin kutusuna yanıt girer ve eğitmen bu 
yanıtlara manuel olarak not verir. 

 Ya/Ya Da sorularında, öğrencilere bir ifade gösterilir ve iki seçenekli yanıtlardan yanıt 
vermeleri istenir. 

 Dosya Yanıtı soruları için öğrenciler, bilgisayarlarından veya içerik koleksiyonundan bir 
dosyayı soruya yanıt olarak yükler. Öğrenciler testten önce çalışma oluşturabilir ve özellikle büyük 
miktarda metin gerektiren çalışmalarda gönderimlerine dosya da ekleyebilirler. Eğitmenlerin 
sorulara manuel not vermesi gerekir. 

 Eşleşme sorularıyla öğrenciler bir sütundaki öğeleri diğer sütundaki öğelerle eşleştirir. Her 
sütundaki öğe sayısının eşit olması gerekmez, yanıtları yeniden kullanır ve eşleşmeyen yanıt 
seçenekleri eklenebilir. Eşleşmeyen yanıt seçenekleri, hiçbir öğeyle eşleşmeyerek ve sorunun zorluk 
derecesini arttırarak çeldirici görevi görür. 

 Çok Yanıtlı sorular, öğrencilerin birden fazla yanıt seçmesine izin verir. Bu soru tipi birden 

çok yanıt doğru olduğunda kullanılır.  
 Karşılaştırmalı ölçek ile öğrencilerin tutum ve tepkilerini ölçmek için Görüş Ölçeği/Likert 

soruları kullanılır. Görüş Ölçeği/Likert sorularına otomatik olarak not verilir. Görüş Ölçeği/Likert 
soruları ölçme sınavları için uygundur. 

 Sıralama sorularında öğrenciler, öğe dizilerinin doğru sırasını seçer. Sıralama soruları ile 
öğrencilere tarihi olayların listesi verilir ve bu olayları kronolojik sıraya yerleştirmelerini istenilir. 

Danışman kararı ile uygun görülen sınav oluşturma kriteri uygulanır.  
(2) Her öğrencinin gönderim yapmak için sınırlı bir süresi olduğu gibi, haftalık açık kalan 

sınavlarda olabilir. Sınav başlama ve bitiş zamanı danışman tarafından belirlenir. 
(3) Belirli öğrencileri veya grupları istisna listesine eklemek üzere ders kullanıcılarını ve 

grupları aramak için kullanıcı veya grup eklenebilir. İstisnalar için bu ayarları etkinleştirmek, 
önceki test kullanılabilirliği adımında süreölçer ve tamamlamaya zorlama etkinleştirilerek ilgili 
öğrenci veya gruplar sınava tekrardan eklenebilir. 
 

Sınav Uygulamaları  
MADDE 6 – (1) Sürece yayılan yıl/dönem içi sınavlar O'Learn sistemi üzerinden çevrimiçi 

(online) olacak biçimde öğrenme yönetim sistemi aracılığı ile yapılabilir. 
(2) Final sınavlarında, her ders için dönem sonunda gözetmenler denetiminde yüz yüze 

sınavlar düzenlenir. Bu sınavlar önceden ilan edilecek merkezlerde aynı anda yapılır. Dönem sonu 
sınavları çoktan seçmeli test veya klasik sınav biçiminde olabilir. 
 

Öğrencilerin sınavının geçerli/geçersiz sayılma gerekçeleri 
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin sınav esnasında cep telefonu vb. iletişim araçlarını kullandığı 

tespit edildiğinde, öğrencinin yüz yüze sınavlarda farklı bir IP adresinden (okul dışı) sınava girdiği 
tespit edildiğinde, sınıf imza listesi kontrolünde imzası olmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. 
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Ayrıca mobil cihaz listesinde ismi olmayıp, sınava mobil cihazdan giren öğrencilerin de sınavları 
geçersiz sayılır. 

(2) O’learn platformunda log incelemeleri sonucu yaşanan teknik problem durumu söz konusu 
ise öğrencinin sınavı geçerli sayılır ve eğitmen kararı ile sınav değerlendirme uygulaması yapılır. 

 

İtiraz süresi 
MADDE 8 – (1) Çevrimiçi (online) veya yüz yüze gerçekleşen sınavlarda itiraz süresi, sınav 

gününden sonra, 3 iş günü olarak değerlendirilmektedir. Belirtilen süreç dışında itirazlar kabul 
edilmez. 

 

İtiraz Kontrol Süreci 
MADDE 9 – (1) Öğrenciye itirazda bulunduğu gün itibari ile 3 iş günü içerisinde log 

incelemesi yapılarak mail ile bilgilendirilme yapılır. 
 

Dönemlik arşivleme süreci: 
MADDE 10 – (1) Her dönem sonunda O’Learn arşivlenme işlemi yapılır. 

 

Mobil cihaz uyumlu sınav uygulaması 
MADDE 11 – (1) Sınavlara kendi mobil cihazı ile girmek isteyen öğrenciler için KVK izni 

zorunludur. 

(2) Mobil cihaz ile sınava katılacak öğrenciler için, mobil uygulama indirmeleri ve mobil 
uygulama kurum kodu (5D0PZU) girmeleri gerektiği bilgisi verilir.  

(3) Mobil cihaz listesinde ismi olmayıp, sınava mobil cihazdan giren öğrencilerin sınavları 
geçersiz sayılır. 

 (4) Çevrimiçi (online) yüz yüze sınavlarda kampüs dışından girişleri engellemek adına IP 
aralığı belirlenip, sınavlara tanımlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür. 
 

REVİZYONLAR 

Kayıt Revizyon No Sebep Revizyon Tarihi 

YG.OKN.054 00 Senato Kararı Karar No:208 02.10.2019 

YG.OKN.054 01 Senato Kararı Karar No:3 18.01.2023 

    

 


