
         T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME MERKEZİ YÖNERGESİ 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarında 

uygulanan Ortak sınav ve Ölçme Değerlendirme esaslarını belirlemek, işleyiş, görev, yetki ve 

sorumlulukları tespit etmektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksek Okullarında öğrenim 

gören öğrencilere uygulanır.  

 

    Organlar  

    Madde 3 – Merkezin organları şunlardır: 

    -Merkez Müdürü 

    -Yönetim Kurulu 

     

Yönetim Kurulu 

Madde 4- Yönetim Kurulu, Rektör tarafından seçilen Planlama Müdürlüğünden 2 üye ve 

Merkez Müdürü’nden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu, 

Merkez Müdürü’nün daveti ile ayda en az bir kere toplanır.  

 

        Müdür 

     Madde 5- Merkez Müdürü, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından atanır. Merkez Müdürü’nün görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan Müdür tekrar 

atanabilir. Müdür bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler içinde Rektör’e karşı sorumlu olarak görev yapar 

ve belirtilen amaçları gerçekleştirmek için çalışır. 

                Merkez Müdürü, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle 

öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemlerini, Meslek Yüksekokulu Müdürü’nün 

organizasyonu ve desteği ile  ilgili bölüm ve  program başkanları ve öğretim elemanları ile işbirliği 

yaparak belirlemek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.  

 

 Merkez Müdürü bu amaçla:  

a) Meslek Yüksek Okulunun ortak sınavlarının planlanması ve yapılmasını organize 

eder. 

b) Yapılan ortak sınavların değerlendirilmesi, sonuçların Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğü’ne teslimi ve öğrenim çıktılarının analizini yapar. 



c) Öğrencinin bireysel başarısı ile programındaki veya okulun aynı sınıfları içindeki 

başarı derecesini tespit eder. Her derse göre başarı grafiğini çıkarır. 

d) Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor hâlinde 

rektörlüğe verir. 

e) Bütün çalışmalarında bölüm, dekanlar, program başkanları, öğretim elemanları, , 

danışman öğretim elemanları, öğrenci ve diğer ilgililerle işbirliği yapar. 

f) Ölçme ve değerlendirmede kullanılmak üzere bir soru bankası kurar. 

g) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili olarak velileriyle görüşme yapar. 

            Merkezin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları, sınıf geçmede esas alınmaz. Öğretim 

elemanları, yaptıkları sınavların sonuçlarını bu merkeze de ayrıca verirler.  

  

 Yürürlülük 

Madde 4 – Bu yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  

 Yürütme 

            Madde 5 – Bu yönergenin hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 

. 


