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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE GÜNCELLENEN
2019-2020 YAZ DÖNEMİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde yapılamayan ara sınavlar iptal edilmiş olup,
öğrencinin ilgili derste başarı notu tespitinde final sınavı döneminde girecek oldukları çevrimiçi
sınavların ve önceden verilen ödev, proje, derleme vb. çalışmaların değerlendirme sonuçları
esas alınacaktır.
2. Klinik Uygulama, Klinik Çalışma, İntörnlük ve Yaz Stajı gibi özellik arz eden derslerin
gerekli görülenlerinin, başarı notlarının hesaplanmasında ilgili Bölüm Kurul Kararlarında
belirtilen usul ve esaslar kullanılacaktır. Öğrenciler, ilgili dersin başarı notunun
hesaplanmasında kullanılacak usul ve esaslara Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi genel ağ sitesi üzerinden ulaşabilir.
3. Klinik Uygulama, Klinik Çalışma, İntörnlük ve Yaz Stajı gibi özellik arz eden dersler
dışındaki, derslerin başarı notunun hesaplanmasında, Bölüm Kurul Kararlarında her bir ders,
uygulama, staj ve intörnlük için belirtilen usul ve esaslar kullanılacaktır. Bu bağlamda ilgili
dersin başarı notu tek bir çevrim içi final sınavı ile tespit edilebileceği gibi ödev, proje, sunum
gibi yöntemlerle veya herbirinin belirli oranlarda katkısı ile de belirlenebilir. Tüm
değerlendirme yöntemlerinde, çevrimiçi yöntemlerin kullanılması esastır. Öğrenciler, ilgili
dersin başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak usul ve esaslara Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi internet sitesi üzerinde ulaşabilir.
4. Bir dersin final sınav notunun tespitinde, ödev/proje/sunum vb. çalışmalar kullanılmışsa,
farklı bir tarih belirtilmediği sürece, bunlarla ilgili raporların en geç 19.07.2020 tarihine kadar
http://learn.bezmialem.edu.tr/ adresinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

1

Ek: 1

5- Staj dosyalarının her bir sayfası öğrenci tarafından mavi tükenmez kalem ile imzalanarak
kargo ile ilgili bölüm başkanlığına 19.07.2020 tarihine kadar kargo ile göndermesi
gerekmektedir. Kargonun takibi öğrencinin sorumluluğundadır.
6. Verilen ödev/proje/sunum vb. faaliyetlere dair raporların öğrenciler tarafından ilgili dersin
http://learn.bezmialem.edu.tr/
Ödev/proje/sunum

vb.

bağlantısından

çalışmaların

sisteme

değerlendirilmesinde

yüklenmesi

gerekmektedir.

kullanılacak

olan

https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/haber-duyuru-detay.aspx?q=448

ölçütler
adresinde

yayımlanmıştır.
7. Final döneminde yapılacak olan sınav vb. değerlendirmeler 2019-2020 Bahar Döneminde
yapılması planlanan ve yapılamayan tüm sınav ve ödev/proje/sunum vb. faaliyetleri
kapsamakta ve temsil etmektedir. Her bir dersin başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak
usul ve esaslar sonucunda belirlenen not, öğrencinin o dersteki başarı notu olarak
kullanılacaktır. Öğrencinin ilgili derste başarılı olup olmadığına karar verilirken Bezmiâlem
Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 12.
maddesinde yer alan “Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 puan
üzerinden en az 60” olması gerekliliği aranacaktır.
8. Bir öğrencinin ilgili dersteki başarı notunun değerlendirilmesinde Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 13.
maddesinde yer alan çizelge kullanılacaktır.
Başarı Notu

Katsayısı

Puanı

Açıklaması

AA

4,00

90-100

Pekiyi

BA

3,50

80-89

İyi

BB

3,00

70-79

Orta

CB

2,50

65-69

Orta altı

CC

2,00

60-64

Geçer

F

0,00

0-59

Başarısız

9. Sınav programı, 05.06.2020 tarihinde Fakültemiz internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav
tarihlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. Sınavların tarihleri ve saatlerinin takibi
öğrencinin sorumluluğu altındadır.
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https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/beslenme-diyetetik/beslenme-diyetetik-sinavprogrami.aspx
https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/ergoterapi-bolumu/ergoterapi-snav-programi.aspx
https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/fizyoterapi-ve-rehabilitasyonb%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC/fzt-sinav-programi.aspx
https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/hemsirelikbolumu/%C3%96%C4%9Frenciler%20%C4%B0%C3%A7in/Sinavlar.aspx
https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/odyoloji-bolumu/ody-sinav-programi.aspx
https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/saglik-yonetimi-bolumu/sinav-programi.aspx
10. Çevrimiçi final sınavları, 06.07.2020-19.07.2020 tarihleri arasında Üniversitemiz KEYPS
sistemi

üzerinden

gerçekleştirilecektir.

Bu

bağlamda,

öğrencilerin

https://keyps.bezmialem.edu.tr/ internet adresinden, okul numaraları ve OBS şifreleri ile giriş
yaparak her sınava ait sınav giriş belgelerini bir gün önce indirmeleri gerekmektedir.
11. Öğrencinin sistem profilinde girmesi gereken sınavlar gözükmüyor, ise sınav tarihinden
önce Fakülte Sekreterliği ile iletişime geçmesi ve sorunu bildirmesi gerekmektedir. Sınav
gününde ve sınavdan hemen önce yapılacak başvuruların takip edilmesi için yeterli süre
olamayabileceğinden dolayı, bu kontrollerin sınav tarihinden önceki günlerde yapılması önem
arz etmektedir.
12. Öğrenciler sınavların yapılacağı KEYPS sistemine https://keyps.bezmialem.edu.tr/ internet
adresinden, okul numaraları ve OBS şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Şifre sorunu yaşayan
öğrencilerin kontrollerini sınav öncesinde yapması önem arz etmektedir. Sisteme giriş problemi
yaşayan öğrencilerin, şifrelerini https://reset.bezmialem.edu.tr/ adresinden değiştirmeleri
gerekmektedir.
13. Öğrenciler ilan edilen sınav başlangıç saatinden en geç 10 dakika sonraya kadar sınava
dâhil olabilecektir. Bu nedenle ek sınav süresi verilmeyecektir. Sınav saatinin doğruluğu için
sınav sistemi saati referans alınacaktır. Herhangi bir saat uyuşmazlığı durumunda sistem saati
doğru olarak kabul edilecektir. Bu yüzden öğrencilerin sınav döneminde takip ettikleri saatlerini
önceden kontrol etmeleri ve gerekiyorsa ayarlamaları ve sınav başlama saatin 15 dakika önce
tüm ekipmanları ile hazır bulunmaları önem arz etmektedir.
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14. KEYPS sistemi üzerinden yapılacak çevrimiçi sınavlarda sınav süresi, en fazla 30 dakika
olaraktır. Sınavda çoktan seçmeli kısa cevaplı veya açık uçlu sorular kullanılabilir. Öğrenci
sayısı kadar farklı dijital kitapçık üretilecek, sorular ve seçenekler, bu kitapçıklarda farklı
sıralarda sunulacaktır.
15. KEYPS sistemi üzerinden yapılacak çevrimiçi sınavlarda bir sorunun yanıtı işaretlendikten
sonra veya işaretlemeden diğer soruya geçilirse, bir daha bu soruya geri dönülemeyecektir.
Öğrencinin yanlış cevap verdiği yanıtların, doğru yanıtlar üzerinde herhangi bir azaltıcı etkisi
olmayacaktır. Kalan sınav süresi ekrandan takip edilebilecektir.
16. KEYPS sistemi üzerinden yapılacak çevrimiçi sınavlarda, sorular cevapladıktan sonra
“Sınavı Bitir” butonuna basılması gerekmektedir. Sınavı bitir butonuna sınav süresi dolduğu
için basmayan öğrencinin sınavı tamamlanmış sayılacaktır.
17. Çevrimiçi sınavlar esnasında, internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması
durumunda sınav süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş yaparak kaldığınız yerden, kalan
sınav süreniz ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada, sınav süresi devam ediyor olacaktır. Gerekli
tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
18. Sınava tek IP adresinden giriş yapılabilecektir. Sınav esnasında yaşanabilecek internet
kaynaklı sıkıntı dolayısıyla IP değişikliği yapmak zorunda kalan öğrencilerin, tekrar sınava
girebilmeleri için Fakülte Öğrenci İşleri birimi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
19. Haziran ayı içerisinde öğrencilerin KEYPS sistemine adaptasyonlarını kolaylaştırmak için
deneme

sınavları

yapılacaktır.

Bununla

ilgili

duyurular

https://sbf.bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/index.aspx internet adresinden yapılacaktır.
20. Final sınavı notu belirlenmesinde sözlü sınav vb. yöntemler kullanılacak ise bunlar da
Adobe Connect, Skype, Zoom gibi yazılımlar kullanılarak sınav programında belirtilen
tarihlerde çevrimiçi yöntemlerle yapılacaktır.
21. Tüm öğrenci hareketleri arka planda takip edilecek olup, incelenecek olup, oluşabilecek
itirazları, sistemsel oluşabilecek sorunlar vb. hususlar incelemeler sonucu karara bağlanacaktır.
Çevrimiçi sınavlarda usulsüz işlem yaptığı tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılacak ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem
başlatılacaktır.
22. Sınav gizliliği esastır. Soruların kopyalanması, yazdırılması, kaydedilmesi ve fotoğrafının
çekilmesi yasaktır. Aksi halde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
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Hükümleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
23. Öğrenciler sınav sonuçlarına Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi
üzerinden ulaşabilecektir.
24. Çevrimiçi sınavlara girmek için belirtilen zamanlarda gerekli teknik donanıma ve internet
bağlantısına sahip olamayan öğrencilerimiz, durumlarını bildirir dilekçelerini 26 Haziran 2020
tarihine kadar sbfdekanlik@bezmialem.edu.tr e-posta adresine iletmelidir. Bu durumdaki
öğrencilerimiz sınavlarına kendilerine bildirilen Üniversite’mizin fiziksel alanlarında
girebileceklerdir. Bu şekilde yürütülen sınavlarda sosyal mesafeye ve koruyucu önlemlere
dikkat edilecektir.
25. Sınavlar güncel akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen
sınavlar haricinde herhangi bir telafi, mazeret vs. sınavı yapılmayacaktır. Aşağıda güncel
akademik takvim sunulmuştur.
UZAKTAN EĞİTİM SONRASI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Takvim Detayı

BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM

BAŞL. TARİHİ

BİTİŞ
TARİHİ

Ders Seçimleri

03.02.2020

07.02.2020

Ders Ekleme Çıkarma

10.02.2020

14.02.2020

Derslerin Baş. Bit. Tarihleri

10.02.2020

13.03.2020

Uzaktan Eğitim

16.03.2020

29.05.2020

Yoğunlaştırılmış Uygulamalı Eğitim
(Çevrimiçi, Dijital, Vb.)

08.06.2020

03.07.2020

Final Sınavı Haftası (Çevrimiçi, Dijital,
Ödev,Proje,Sunum, Vb.)

06.07.2020

19.07.2020

Bütünleme Sınav Haftası (Çevrimiçi,Dijital,
Ödev,Proje,Sunum,Vb.)

04.08.2020

09.08.2020

İntörnlük, Yaz Stajı Dersleri İle İlgili
Çalışmalar İçin Son Teslim/Değerlendirme
Tarihi

09.08.2020

Tek Ders Sınavı (Çevrimiçi,Dijital,
Ödev,Proje,Sunum, Vb.)

13.08.2020
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