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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

KÜRESEL SALGIN NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ 

SINAV USUL VE ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

           

  Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

Küresel salgın nedeni ile uzaktan eğitim döneminde yapılacak bahar dönemi sınavlarının usul 

ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans öğ-

rencilerine, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak kaydı ile, küresel 

salgın nedeniyle uzaktan online/çevrim içi Microsoft (MS) Teams üzerinden canlı olarak  (senk-

ron) anlatılan dersler ile MS Teams ve Its Learning’e yüklenen video kayıtları ve ders mater-

yalleri üzerinden pre-klinik dönemde Koordinatörler Kurulu, klinik dönemde anabilim dalları 

tarafından yapılması bildirilen yöntemlere göre (ödev, sunum, proje,  çoktan seçmeli/açık uçlu 

teorik sınav, sözlü sınav vs.) yapılacak olan sınavları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafın-

dan yapılan 17.02.2021 tarihli 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Açık-

lama, Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu’nda 18/02/2021 tarihinde alınan kararlar ve Bahçeşehir 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmış-

tır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;  

a)  Its Learning: Bahçeşehir Üniversitesi Its Learning Sistemi’ni 

b)  Microsoft (MS) Teams: Bahçeşehir Üniversitesi tarafından lisanslı olarak kullanılan 

Microsoft Teams uygulamasını, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Faz I (Sınıf 1, 2 ve 3) Sınavlarına İlişkin Esaslar 

Sınav tarihleri 

MADDE 5 – (1) Sınavlar 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde (Üni-

versite Senatosu tarafından ülke genelindeki durum göz önüne alınarak güncellenen) belirtilen 

tarih aralığında, Tıp Fakültesi Dekanlığınca belirlenen tarih ve saatte yapılır.  

Sınav kapsamı 

MADDE 6 – (1) Sınavlar MS Teams üzerinden yapılan canlı dersler ile MS Teams ve 

Its Learning’ e yüklenen asenkron derslerin ve eğitim materyallerinin değerlendirilmesini içerir.  

Ders kurulu sınavı 

MADDE 7 -  (1) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Faz 1 ders kurulları o 

kurula ait teorik dersler ve pratik uygulama dersleri ile güz dönemindeki kurullara ait pratik 

uygulama derslerinden oluşur. Güz dönemine ait pratik uygulama derslerinin sınavları ders ku-

rulunun ortasında Its Learning sistemi üzerinden çevrim içi teorik sınavlar şeklinde yapılır. Bu 

sınavlar için hafta sonları da kullanılabilir. Bahar dönemi ders kurul teorik ve/veya pratik uy-

gulama sınavları ise kurul sonunda Its Learning sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır. 

Kurul sonu teorik ve pratik uygulama sınavları iki ayrı günde gerçekleştirilir.  

(2)  Ders kurulu teorik sınavları ders kurulunda yer alan tüm disiplinlerden, ders ağırlı-

ğıyla orantılı olarak soru içerir. Soru sayısı ve bölümlere göre dağılımı, komite başında öğren-

cilere duyurulur. Ödev, vaka sunumu ve proje tarzı uygulamaların olduğu komiteler de değer-

lendirme yöntemi ve yüzdesi komite başında ilan edilir. 

(3)  Pratik uygulama sınavları ilgili anabilim dallarının uygulama dersi konularının ağır-

lığı ile orantılı olacak şekilde soru sayısı içerir.  

(4)  Çevrim içi yapılan teorik ve pratik uygulama sınavları ders kurulu sınavı (DKS) no-

tunu oluşturur. Bahar döneminde yapılan güz dönemine ait pratik uygulama sınavlarının notları 

güz dönemindeki ilgili komite sınavı notuna eklenir. Pratik uygulama sınavlarının DKS notuna 

katkısı Sınıf 1 için % 20, Sınıf 2 için %10 dur.  

(5)  Sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itirazlarda Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 35 inci maddesinde yer alan hükümler aynı şekilde 

uygulanır. 
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            Dikey koridor dersleri sınavları 

MADDE 8 - (1) Faz 1 de yer alan dikey koridor derslerinden İletişim Becerileri ve 

Mesleksel Beceri Uygulama dersleri, çevrim içi olarak MS Teams üzerinden yapılır. Küçük 

gruplar halinde interaktif olarak yapılan İletişim Becerileri dersinin notlandırılması, öğrencile-

rin derse katkıları ve verilen ödevler üzerindendir. Çevrim içi olarak yapılan Mesleksel Beceri 

Uygulama derslerinin sınavı ise yıl sonunda Its Learning sistemi üzerinden çevrim içi teorik 

sınav şeklinde yapılır.  

(2) İletişim Becerileri dersinin ders kurulları dönem sonu başarı notuna katkısı %5, Mes-

leksel Beceri Uygulama dersinin ders kurulları dönem sonu başarı notuna katkısı %5 dir. 

Ders kurulları dönem sonu sınavı (final sınavı) 

MADDE 9 - (1) Ders kurulları dönem sonu sınavı Its Learning sistemi üzerinden çevrim 

içi teorik sınav şeklinde yapılır. 

(2) Final sınavı tüm kurulları kapsayıcı şekilde soru içerir. 

(3) Final sınavı iki oturum şeklinde, iki günde yapılır. 

Ders kurulları dönem sonu başarı notu 

MADDE 10 - (1) Ders kurulları dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında; ders ku-

rulları ortalama notunun %60’ı ile final notunun %40’ı alınır. Sınıf 1 de bu notun %90 ına, 

İletişim Becerileri ve Mesleksel Beceri Uygulama dersinin yüzdeleri; Sınıf 2 de ise %95 ine 

Mesleksel Beceri Uygulama dersinin yüzdeleri eklenir.  

(2) İlk 3 yılda bir üst sınıfa geçmek için ders kurulları dönem sonu başarı notunun en az 

60 olması gerekir. 

Ders kurulları dönem sonu bütünleme sınavı 

MADDE 11- (1) Ders kurulları dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler 

bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavından itibaren en erken on beş gün 

sonra Its Learning sistemi üzerinden çevrim içi teorik sınav şeklinde yapılır. Sınav şekli ve soru 

sayısı final sınavı ile aynıdır. Alınan not final sınavı notu yerine geçer. 

Mazeret sınavları 

MADDE 12 - (1) Mazeret sınavlarında Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-

meliği’nin 17 nci maddesi ve 26 ncı madde hükümleri geçerlidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Faz II (Sınıf 4 ve 5) ve Faz III (Sınıf 6) Sınavlarına İlişkin Esaslar 

Faz II (Sınıf 4-5) sınavları 

MADDE 13 - (1) Faz II (Sınıf 4- 5) mesleki uygulama teorik sınavları küresel salgın 

önlemleri gözetilerek küçük gruplar halinde yüz yüze, sözlü sınavlar ise MS Teams uygulaması 

üzerinden senkron çevrim içi olarak yapılır. 

(2) Yüz yüze eğitimin küresel salgın nedeniyle yapılamadığı durumlarda, süresi 7 hafta 

olan mesleki uygulama derslerinin teorik sınavları Its Learning üzerinden çevrim içi olarak ya-

pılır. Daha kısa olan mesleki uygulama derslerinin teorik sınavları yapılmaz, geçme notu MS 

Teams üzerinden yapılan sözlü sınav ile oluşturulur. Pratik uygulamaların yüz yüze yapılama-

dığı mesleki uygulama dersleri için karne notu oluşturulmaz. 

(3) Mesleki uygulama dersi geçme notu, mesleki uygulama dersi sonu teorik ve pratik 

sınavlar, ara sınav ve mesleki uygulama dersi karne notlarının yüzdelerinin toplamından oluşur. 

Mesleki uygulama dersi geçme notu 70 ve üstüdür. 

(4) Mesleki uygulama dersi geçme notu 70’in altında olan öğrenciler başarısız olarak 

kabul edilir. Bütünleme sınavları o yılın son mesleki uygulamasının bitiminden en az on beş 

gün sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilen tarihlerde teorik veya pratik (pandemi 

koşulları gözetilerek) sınav şeklinde yapılır. 

Faz III (intörnlük) sınavları 

MADDE 14 - (1) Küresel salgın kurallarına uygun olarak, yüz yüze eğitime devam eden 

İntörn doktorlar için Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Doktorluk Yönergesi geçer-

lidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çevrim İçi Sınavlar ile İlgili Genel Kurallar 

MADDE 15 - (1) Sınavlar Bahçeşehir Üniversitesi ITS Learning sistemi ve MS Teams 

uygulaması üzerinden yapılmaktadır. 

(2) Öğrenciler bu sistemlere kendi adları ve şifreleri ile girebilirler. 

(3) Sınavların hangi saatlerde yapılacağı dönem koordinatörlerince ve Dekanlık tarafın-

dan duyurulur. 

(4) Çevrim içi sınava girmek için gerekli olan bilgisayar ve internet erişimini sağlamak 

öğrencinin sorumluluğundadır. 

(5) Sınavlara bilgisayardan girilmesi uygun olacaktır. Mobil cihazlardan girilmesi öne-

rilmemektedir. 
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(6)  Mesleki uygulama derslerin de (stajlar) yapılan çevrim içi sözlü sınavlarda kamera 

açılması ve mikrofon kullanımı şarttır. Öğrencilerin bu özelliklere sahip cihazlarla sınavlara 

katılması gerekmektedir. 

(7)  Sözlü sınavlar da öğrencinin isim ve soyadı ile kendini tanıtması ve öğrenci kimlik 

belgesini jüri üyelerine göstermesi gerekmektedir. 

(8)  Tüm çevrim içi sözlü sınavlar kayıt altına alınmaktadır. 

(9)  Faz I de komite sonu sınav oturumlarının saatleri, dönem koordinatörlerince ve de-

kanlık tarafından duyurulur.  

(10)  Faz I final sınavları iki gün içerisinde iki sınav oturumu şeklinde uygulanır. Sınav 

oturumlarının saatleri dönem koordinatörlerince ve dekanlık tarafından duyurulur.  

(11)  Sınavlara duyurulan süreler dışında erişim hakkı olmamaktadır. Sınavın açık kal-

dığı süre sonunda sınav sayfası kapanır.  

(12)  Sınav başladıktan sonra kalan süre sınav ekranında görünmektedir. 

(13)  Sınavlara başlamadan önce sınav ekranında görünen sınav kurallarının mutlaka 

okunması gerekmektedir. 

(14)  Her öğrenci için aynı konudan eşit zorlukta farklı soru gelebilir. 

(15)  Sınav ekranında sadece bir soru ve şıkları görünecektir. 

(16)  Sorunun cevabı işaretlense de işaretlenmese de geçtikten sonra önceki soruya dö-

nüş olmayacaktır. 

(17)  Öğrenciler sınav ortamında tek başlarına olmaktan ve dışarıdan herhangi bir yar-

dım almadan soruları bireysel olarak cevaplamaktan sorumludurlar. 

(18)  Sınavlara başka bir öğrenci adına girmek ya da farklı birini sokmak sınavı geçersiz 

kılar ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezasına 

tabiidir. 

(19)  Sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağının kullanımı yasaktır. 

(20)  Bir bilgisayarda aynı anda kullanılan birden fazla uygulama, sistemi yavaşlataca-

ğından teste erişmek için kullanılan tarayıcı dışındaki tüm diğer uygulamalar kapatılmalıdır.  

(21)  Sınavlar verilen süre içerisinde ara verilmeden tamamlanmalıdır. Bu kapsamda bil-

gisayarın şarjının bitmesi gibi önlenebilir sorunlardan kaçınmak için gereken önlemleri almak 

öğrencinin sorumluluğundadır. 

(22)  Sınav sırasında teknik nedenlerle (internet veya elektrik kesintisi vs.) sınavdan çı-

kılması durumunda sınav devam ettiği saatlerde verilmiş olan bağlantı adresi üzerinden tekrar 

giriş yapılabilmektedir. Sınav süresi devam ettiği için ek süre tanımlanması yapılmayacaktır. 

Sınav süresi bitmeden sınavın tamamlanarak gönderilmesi gerekmektedir.  
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(23)  Sınav sırasında destek olabilecek iletişim adresleri bildirilmektedir. 

(24)  Sınav bittikten sonra “sınavı bitir ve gönder’’ seçeneğine tıklanarak sınavın ta-

mamlanması sağlanmalıdır. 

(25)  Sınav sorularının herhangi bir platforma kopyalanmasına veya paylaşılmasına izin 

verilmez. 

(26)  Yüz yüze yapılan sınavlar da, öğrencilerin küresel salgın koşulları teorik sınav giriş 

kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu kurallara uymayan öğrenciler için Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem uygulanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Diğer hükümler 

MADDE 16 - (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim 

Mevzuat Hükümleri ile Üniversitemiz Senato, Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 - (1) Bu Usul ve Esasları Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönergenin Yayınlandığı Senatonun 

Tarihi Sayısı 

04.03.2021 2021/06/04 

 


