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KARAR NO 4: UKEY üzerinden yapılacak e-sınavların nasıl yapılacağına ilişkin hazırlanan 
"E-Sınav Hazırlama Kılavuzu"nun tanıtım ve eğitimi için Öğrenci İşleri ve Eğitimi Yürütme 
Kurulu'nun (ÖYÜK) 04 Mayıs 2020 gün ve 2020-05 sayılı toplantısında alınan 1 nolu kararın 
görüşülmesine geçildi.  
 

Yapılan görüşmeler sonunda;  
 

a) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere, sınavların 
e-sınav olarak yapılmasının, 
 

b) Her ders için mutlaka yılsonu sınavının yapılmasının, 
 

c) Yılsonu sınavları, mazeret ve bütünleme sınavlarının UKEY üzerinden klasik (yazılı) 
veya çoktan seçmeli (test) şeklinde yapılmasının,  
 

d) Daha önceden verilmiş, ödev, proje vb. faaliyetler ile beraber final sınavının kümülatif 
olarak değerlendirilmesi ve final notunun tek not olarak girilmesinin,  geçmişte olduğu 
gibi yılsonu sınav programlarının akademik takvimine uygun olarak birimler 
tarafından yapılmasının, sınav programlarının birimlerin web sayfasında ilan 
edilmesinin,sınavlarınöğretim elemanları tarafından sınav programına uygun biçimde 
UKEY sistemi üzerinden tanımlanarak sınavların gerçekleştirilmesinin, 
 

e) 5/ı dersleri kapsamında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı 
Dil derslerine ait yılsonu sınavlarının 28 Mayıs 2020-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 
Hazırlık Sınıflarına ilişkin yılsonu sınavlarının ise 15 Haziran 2020 tarihinde 
yapılmasının, 
 

Lisansüstü programların sınavlarının 22-27 Haziran 2020 tarihleri arasında, mazeret 
sınavlarının 29-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, bütünleme sınavlarının 01-03 
Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmasının, 
 
Diğer sınavların ise mevcut akademik takvime göre yapılmasının, 
 

f) Sınav programlarında her ders için ayrılan sınav süresinin test sınavlarında 20 
dakika veya 30 dakika, klasik (yazılı) sınavlarda ise en fazla (40+5) 45 dakika 
olmasının, ilave olarak verilen 5 dakikanın öğrencilerin sınav kağıdını e-posta ile 
teslim etmeleri için kullanılmasının, 
 

g) Eğitim, İlahiyat, Spor Bilimleri Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf 
sınavlarının ilk haftaya programlanmasının, 
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h) Mazeret sınav tarihlerinin her birimin kendi web sayfasında duyurulmasının, 
 

i) Birinci ve ikinci öğretimde aynı öğretim üyesi tarafından verilen aynı dersler ile farklı 
birimlere aynı öğretim üyesi tarafından aynı isim ve aynı içerikte verilen derslerin 
sınavlarının ortak olarak aynı saatte yapılmasının, 
 

j) Entegre derslerin (komisyonlarca yapılan) yılsonu sınavlarının birden fazla ardışık 
sınav olarak planlanmasının ve aritmetik ortalamalarının yılsonu sınav notu olarak 
verilmesinin, 
 

k) Yarıyılsonu sınavında sorulacak soruların ilk beş hafta yüz yüze yapılan derslerin 
içeriğine ek olarak öğrencilere UKEY üzerinden verilmiş olan ders içerikleri ve bu 
süreçte verilmiş olan ödev ve projeleri kapsamasının, 
 

l) Sınavlarda sistemin açıklama bölümünde mutlaka bir sınav yönergesinin yer 
almasının, 
 

m) Soruların eşit puanlı olmasının ve öğrencilere sistem tarafından 
rastgeledağıtılmasının, 
 

n) Sınavda sorulacak soruların UKEY sistemindeki tercihen excel şablon dosyası 
kullanılarak sınav haftası başlamadan en az bir hafta önce sisteme yüklenmesinin, 
 

o) Ukey sistemine girmeyen veya giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan, başka 
öğrencinin sınav sorularını cevaplayan öğrencinin sınavının geçersiz sayılmasının, 

 
p) Sınav esnasında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sınavına devam edemeyen ve 

mazeret sınav hakkı talebinde bulunacak olan öğrencilerin mazeret sınav hakkı 
başvurusunda kullanılmak üzere mutlaka bu durumu kanıtlayacak bir ekran 
görüntüsü almalarının, sözkonusu kanıtları birimlerin belirleyeceği kurumsal e-
posta (@uludag.edu.tr uzantılı) adresine göndermelerinin, kurumsal e-posta 
adreslerini birimlerin kendi web sayfalarından öğrencilere ilan etmelerinin, 
 

r) Sınav sonuçları ilan edildikten sonra sınavlarının cevap anahtarlarının öğretim 
elemanları tarafındanUKEY’e (tercihen ders materyali sekmesine) yüklenmesinin, 
 

s) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde bağıl değerlendirmenin kullanılmasının, bağıl 
değerlendirme yapılamayan sınavlarda her birimin yönetim kurulu kararıyla mutlak 
değerlendirme yapılabilmesinin, 
 

uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.  

 
 
 
 
 
 


