T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ORTAK SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu Yönerge amacı; Mühendislik Fakültesi lisans eğitim-öğretim
müfredatında yer alan, tüm bölümlerde tek ve ortak bir ders içeriğine uyarlanmış olan servis
derslerinin, test ve/veya açık uçlu soruların yer aldığı, ortak sınavlarının hazırlanmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir. Hangi derslerin ortak sınava tabi tutulacağına Fakülte Yönetim
Kurulu karar verir.
Dayanak
MADDE 2 - Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği' nin 24. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
(a) Dekan: Mühendislik Fakültesi Dekanını,
(b)Fakülte: Mühendislik Fakültesi Dekanlığını,
(c) Bölüm Başkanlıkları: Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanlıklarını,
(d)Yönetim Kurulu: Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu,
(e) UZEM: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
(f) Ortak Dersler Sınav Merkezi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ortak Dersler Sınav
Merkezini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Sınav Kuralları
MADDE 4 – (1) Servis dersleri, bölümler bazında, tek grup veya gruplar halinde yapılır.
Hangi metodun uygulanacağına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Sınavlar grup halinde
yapılması durumunda test ve/veya açık uçlu sorular dersi veren öğretim üyesi (leri)
tarafından, her bir grup için ortak olarak hazırlanır.
(2)Hazırlanan soruların kitapçık haline getirilmesi, Ortak Dersler Sınav Merkezi veya
UZEM ya da dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır.
(3)Soruların kitapçık haline getirilmesi dersi veren öğretim üyesi tarafından yapıldığı
durumda, ilgili öğretim üyesi cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okutulmasıyla da
yükümlüdür. İstek dâhilinde soruların basımı için gerekli kâğıt, cevap kâğıdı, baskı makinesi ve
optik okuyucu dekanlık tarafından kullanıma sunulur.
(4)UZEM veya Ortak Dersler Sınav Merkezi tarafından servis derslerinin sınavlarının
yapması durumunda sınav kuralları bu birimlerin yönergelerine göre yürütülür.
Sınavlar
MADDE 5 – (1) Bölüm bazında, tek grup veya gruplar halinde yapılan servis derslerinin
sınavları ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı test ve/veya açık uçlu soruların yer
aldığı ortak sınav şeklinde gerçekleştirilir.
(a) Sınav soruları; ara sınavlarda dersin öğretim programında ara sınavına kadar yer alan
konuları, yılsonu ve bütünleme sınavlarında ise konuların tümünü kapsayacak şekilde
hazırlanır.
(b)Tek grup veya gruplar halinde yapılan sınavlar; dekanlık ve servis dersini veren
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öğretim üyelerinin bağlı olduğu fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilmiş araştırma
görevlileri gözetiminde ya da Ortak Dersler Sınav Merkezi veya UZEM akademik takvimde
sınavlar için ayrılan tarihler arasında eşzamanlı, dekanlık tarafından belirlenen tarih ve saatte
ortak olarak yapılır.
Sınav kuralları
MADDE 6 – Ortak sınavların uygulanmasında aşağıdaki kurallar esas alınır;
a) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için öğrenci kimlik belgelerini yanlarında
bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kimlik belgelerini
yanlarında bulundurmayan öğrenciler sınava giremezler. Sınav esnasında bu belgeyi yanlarında
bulundurmadığı tespit edilen öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel
sınav iptal tutanağına göre dersi veren öğretim üyesi tarafından geçersiz sayılır.
b) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa
süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle
sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu kendilerine duyurulan
süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerine uymayan
öğrencilerin, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal tutanağına göre sınavları dersi
veren öğretim üyesi tarafından geçersiz sayılır.
c) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, alan, kopya
çekilmesine yardım edenler hakkında, sınav görevlilerince düzenlenen bireysel sınav iptal
tutanağı düzenlenerek gerekli yasal işlemler başlatılır.
d) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kâğıtlarında doldurulması gereken
yerleri usule uygun olarak doldurmak ve cevap şıklarını işaretlemek zorundadırlar. Cevap
kâğıdında öğrenci tarafından yapılan hatalardan kaynaklanan sorunlarda dersi veren öğretim
üyesi tarafından düzeltme yapılmaz ve öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Sınav sonunda soru
kitapçıkları gözetmenler tarafından toplanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesi
Dönem içi değerlendirmesi
MADDE 7 –(1) Laboratuar uygulaması olan derslerin laboratuar notları tüm gruplarda
aynı oranda olmak üzere dersi veren öğretim üyesi tarafından ilgili dersin arasınav notuna
katılır. Dersi tekrar alan öğrenciler de, kendi istekleri dâhilinde dersi veren öğretim üyesinin
bağlı olduğu birime dilekçe vererek, laboratuar dersine devam edebilir ve aynı haktan
yararlanırlar.
(2) Dersi yürüten öğretim üyesi, istediği takdirde quiz, ödev veya rapor hazırlama gibi
etkinlikler yapabilir ve bu etkinliklerin puanı arasınav notuna en fazla % 20 oranında ilave
edilir.
Yarıyıl/yılsonu-bütünleme sınavları
MADDE 8 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer
alan Madde-21 esas alınır.
Mazeret ve tek ders sınavı
MADDE 9 –Belirlenen sınav tarihlerinde, haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurulunca
kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavı (giremedikleri arasınav hakkını) ve tek ders sınavı o
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dersin açıldığı sınav döneminde dersin yürütücüsü öğretim üyesi tarafından yazılı olarak yapılır
ve değerlendirilir. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.
Sınavların Değerlendirilmesi ve Sonuçları
MADDE 10 –Sınavların değerlendirilmesinde;
(a) Sorulara verilen cevaplarda sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar
dikkate alınmaz. Tüm sorular eşit puanlıdır.
(b)Dersi veren öğretim üyesi sınav notlarını akademik takvimde belirtilen tarihler
arasında otomasyon sistemine girer.
Genel konular
MADDE 11 -Bu yönergede yer almayan hususlarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 13 - Bu Yönerge hükümlerini Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarih
Sayısı
21.11.2013
2013/280
Yönergede değişiklik yapılan Senato Kararının
Tarih
Sayısı
05.03.2014
2014/57
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