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 Sınavlar 4 farklı şekilde yapılabilir. Hangi yöntemle sınav yapılacağına 

dersin öğretim üyesi/görevlisi karar verir. 

 1. Çevrim Dışı Klasik Sınav: Basitçe evet ya da hayır olarak cevaplana-

mayan, şıkları bulunmayan yazılı soruları ifade eden sınav türüdür. Uzaktan 

eğitim öğrenme ortamında paylaşılan sınav soruları, öğrenciler tarafından 

cevaplanıp, ilgili cevap kâğıdı öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde, 

üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamına (ekampus.btu.edu.tr) yükle-

nir. 

 2. Çevrim İçi Test Sınavı: Çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ve/veya ayrıntılı 

yanıtlı olarak hazırlanan sorular, akademik takvimde belirtilen tarihler aralı-

ğında öğretim elemanının belirlediği süre içinde, üniversitemiz uzaktan eği-

tim öğrenme ortamında çevrim içi olarak gerçekleştirilir. (Bakınız Sayfa 13) 

 3. Çevrim İçi Sözlü Sınav: Kayıt altına alınmak şartı ile sınav, senkron 

ders platformları aracılığı ile sözlü şeklinde akademik takvimde belirtilen ta-

rihler aralığında öğretim üyesi/görevlisinin belirlediği tarihte uygulanır. 

 4. Proje/Ödev: Ders konuları kapsamında, proje/ödev ile ilgili yapıla-

caklar açıkça listelenir. Öğrenciler tarafından tamamlanan proje/ödev, aka-

demik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim üyesi/görevlisinin be-

lirlediği süre içerisinde uzaktan eğitim öğrenme ortamına yüklenir (Bakınız 

Sayfa 5)  
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Bursa Teknik Üniversitesi 

Bu rehberde; 

(3-4.sayfalarda) ödev ve sınav sorusu hazırlama işlemine ait ortak adımı 

(5-12.sayfalarda ) ödev hazırlama işlemine ait adımları 

(13-29.sayfalarda) sınav sorusu hazırlama işlemine ait adımları 

inceleyebilirsiniz. 
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1–  Üniversitemizin öğrenme ortamı ( ekampus.btu.edu.tr  ) bulunan 

“Derslerim” seçeneğine tıklayarak ilgili ders sayfasına gidiniz.  

 

2– Ders sayfasına geldikten sonra aşağıdaki şekilde görülen “Düzenleme Mo-

du”na tıklayarak aktif ediniz ve aşağıdaki alanında klasik sınav/ödev /proje 

ekleyeceğiniz derse tıklayınız. 
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4  

3–  Derse ait haftalık görünümde klasik sınav/ödev /proje eklemek istediği-

niz bölüm ya da haftaya gelerek her bölüm altında bulunan “Yeni bir etkinlik 

ya da kaynak ekle” kısmına tıklayınız.  

(Eğer haftalık görünümünüz yok ise sosyal forum bölümünün alt kısmında 

hafta ekle bölümünden  haftalık bölüm ekleyebilirsiniz.) 
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KLASİK ÇEVRİM DIŞI SINAV  

PROJE/ÖDEV  

HAZIRLAMA İŞLEMLERİ 
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1–  Açılan bölümde “ödev” bölümüne tıklayarak,  ekle butonuna basınız. 
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2–  Klasik sınav/ödev /proje bölümünde ödeve ait bilgileri yazabilirsiniz. 
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*Ek olarak 1 kez. 

DİKKAT! 

ŞU ANKİ AYARLARLA KLASİK SINAV/PROJE/ÖDEV PLANLANDIĞINDA DOSYANIZ ÖĞRENCİLERE GÖRÜNMEYE BAŞLAR. 

KLASİK SINAVLAR İÇİN MUTLAKA ERİŞİMİ KISITLA AYARLANMALIDIR. BKNZ:SONRAKİ SAYFA 

Evet seçildiğinde öğrenciler ödevi kendilerinin 

yaptığına dair onay kutusunu işaretlemek 

zorunda kalırlar. 
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Erişim kısıtlama; 
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4–  Ödev bölümünde bütün düzenlemelerinizi yapıp “kaydet ve göster” bu-

tonuna  bastıktan sonra oluşturduğunuz ödevi görüntüleyebilirsiniz.  
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5– Tüm gönderimleri görüntüle seçeneğine tıklayarak öğrencilerin gönderdi-

ği ödevleri görüntüleyebilir, öğrencilerin yanındaki “düzenle” seçeneğine 

basarak ek süre verebilir ve notunu değiştirebilirsiniz. 

6-Ödevleri sınav sonrası indirmeniz tavsiye edilmektedir. 
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3–  Klasik sınav/ödev/proje bölümünde; 

Klasik sınav/ödev/proje adı, açıklaması, (gerekliyse) ödev dosyaları ve öde-

vin oluşturulma tarihi ile son teslim ve kesilme tarihleri belirtilmelidir.  

Son teslim tarihi klasik sınav/ödev/projenin son yüklenmesi beklenen gön-

derim tarihidir ancak bu tarihten sonra da klasik sınav/ödev/projeler (geç 

gönderim olarak) gönderilebilir.  

Kesilme tarihi ise klasik sınav/ödev/projenin son yüklenebilen gönderim 

tarihidir. (Eğer etkinleştirilirse) bu tarihten sonra öğrenciler klasik sınav/

ödev/proje gönderemezler.  

Eğitimcilerin son teslim  tarihi ile kesilme tarihini AYNI tarih olarak belirt-

mesi önerilir. 

Ayrıca gönderim türü bölümünde öğrencilerin hangi dosya türleri ile gönde-

rim yapabileceği belirtilebilir. Belirtilmezse öğrenciler tüm dosya türlerinde 

ödev gönderebilirler. 

Sistem güvenliği açısından her ödev hazırlamada öğrencilerin Klasik sınav/

ödev/projelerini sıkıştırılmış dosya ile (.zip ya da .rar olarak) ya da pdf ola-

rak göndermelerini  isteyiniz.  

Klasik sınav/ödev/projeleri okunabilirlik ve not verilebilirlik açısından öğ-

rencilerin dosya gönderimlerinde (ad_soyad_ogrenci_no.rar şeklinde) ödev-

lerini göndermelerini sağlayınız. Bu isimlendirme işlemi klasik sınav/ödev/

proje dosyaları bilgisayarınıza indirildiğinde klasik sınav/ödev/proje oku-

mada size yardımcı olacaktır. 

Örnek bildirim:  Ödevinizi gönderirken odev_no_ad_soyad_ogrenci_no.rar 

şeklinde ad ve soyad belirterek sıkıştırılmış dosya (.rar ya da .zip) şeklinde 

yükleyiniz. 10mb yükleme sınırı bulunmaktadır. 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

PROJE/ÖDEV ve SINAV OLUŞTURMA 
REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 
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ÇEVRİMİÇİ SINAV HAZIRLAMA 

İŞLEMLERİ 
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1–  Bu rehberin sayfa 3’e kadar olan bölümünü aynen uygulayınız. 

Dersinize ait sayfayı düzenlemeye açtığınızda  (sayfa 4’e benzer şekilde) 

açılan bölümde sınav bölümüne işaretleyerek,  ekle butonuna basınız. 
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2–  Sınav hazırlama işleminin bu bölümünde sınavınıza ait  temel bilgileri  

aşağıdaki örnekte olduğu gibi girebilirsiniz.  Daha sonra farklı sınav türleri 

tek soru hazırlama bölümünde karşınıza seçim olarak gelecektir. Bu işlemleri 

yaptıktan sonra “kaydet ve göster” butonuna basınız. 

Bu rehberde çoktan seçmeli 5 soru örneği hazırlanmıştır. ÖNEMLİ NOKTA-

LAR İÇİN LÜTFEN SONRAKİ SAYFALARI İNCELEYİNİZ. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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Not: Sınav zamanlarını ayarlamak için “Etkinleştir” butonuna tik atmanız gerekmektedir. 
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Not: Görünüm ve safe exam browser ayarlarının varsayılan olarak kalması tavsiye 

edilir. 

Not: Deneme hakkı seçeneğini 1 olarak seçerseniz öğrenciler sadece 1 kez sınav yapabilecektir. 
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ÖNERİLEN ÇEVRİM İÇİ SINAV AYARI  

1– DENEME HAKKI “1” 

2– GEZİNTİ YÖNTEMİ “ARDIŞIK” 

3– SORULARI KARIŞTIR “EVET” 

4– SEÇENEKLERİ İNCELE BÖLÜMÜNÜN “TAMAMI KAPALI OLMALI” 

5– ZAMANLAMA AYARININ ALTINDA SÜRE DOLDUĞUNDA SEÇENE-

Ğİ “AÇIK UYGULAMALAR OTOMATİK OLARAK GÖNDERİLDİ” SEÇİL-

MELİ 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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Son olarak  “Kaydet ve Göster” seçeneğine tıklayarak soru ekleme aşamasına 

geçebiliriz. 
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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖDEV ve SINAV OLUŞTURMA REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

ÖNEMLİ UYARI:  Sınav hazırlama işlemini öğrencilerden gizli bir şekilde 

yapmanız, SINAV GÜVENLİĞİ için son derece önemlidir.  

Bu işlemi yapmak için sınav hazırlama işleminin bu adımında (soru hazır-

lamadan önce) ders adına yeniden tıklayarak haftalık bölüme geliniz ve 

aşağıdaki gibi Düzenle > Gizle seçeneğini mutlaka işaretleyiniz.  Bu işlem 

yapıldığında “öğrencilerden gizli” ifadesi ekrana gelecektir. 

Sınav zamanı geldiğinde bu işlemi Düzenle > Göster olarak işaretlemeyi 

UNUTMAYINIZ! Aksi takdirde sınav zamanı geldiğinde öğrenciler sınav 

sorularını görüntüleyemezler. Bu işlem yapıldığında “öğrencilerden gizli” 

ifadesi ekrandan silinecektir.  

Etkinlik öğrencilere açık Etkinlik öğrencilere kapalı 

Öğrenme ortamı sistemindeki bu simge ile her türlü etkinliği (ödev,doküman,sınav vb.) gizleyebilir,  daha 

sonra göster seçeneği ile kullanıma açabilirsiniz. 
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3– Sol üstte bulunan sorular sekmesine basarak  “Soru ekle” butonuyla aşağı-

daki görsele ulaşabilir ve sınava uygun soru tipini seçebiliriz. 

4- Tek bir sınav için farklı soru tiplerini seçebilirsiniz.  Soru tipleri işaretlen-

dikçe yan bölümünde soru tiplerine ait açıklamalar mevcuttur. Bu açıklama-

ları inceleyiniz.( örnek: 15  adet çoktan seçmeli soru + 5 adet yazılı sınav so-

rusu + 5 adet doğru-cevap sorusu vb.)  

5- Ancak bu işlemlerde bazı soru tipleri için değerlendirme aşamasında ma-

nuel olarak notlandırmanız gerekebilir.  (yazılı sınav türü gibi.) 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖDEV ve SINAV OLUŞTURMA REHBERİ 

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Ekle butonuyla  soru tipini ekleyebilirsiniz. 
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6–  Çoktan seçmeli soru alanında soru açıklamasını ve cevap alanlarına ait 

her türlü ayarları görüntüleyebilirsiniz. Soru açıklamasına ait resim,şekil, 

grafik vb. görselleri araç çubukları aracılığıyla ekleyebilirsiniz. 

7–  Çoktan seçmeli cevap alanlarını yine her cevap alanına ait  araç çubukları 

ile şekiller ekleyebilirsiniz.  

Doğru cevabınız hangi seçenek ise, Not bölümünü “%100” olarak işaretleyi-

niz. Tek bir doğru cevap için diğer seçenekler “Hiçbiri” seçeneği olarak kal-

malıdır. “Değişiklikleri kaydet” seçeneği ile sorunuzu kaydedebilirsiniz. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ÖDEV ve SINAV OLUŞTURMA REHBERİ 
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8– Soru ekleme işlemine devam edip sormak istediğiniz kadar soruyu ekle-

yebilirsiniz. 

Bütün soruların puan değeri toplamı 100 olacak şekilde ayarlayıp sınavı kay-

dediniz. 

Her soruya istediğiniz ağırlıkta puan verebilirsiniz. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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9–  Sınav hazırlama işlemini bitirdikten sonra, sınav zamanı geldiğinde sına-

vınızı görüntülenebilir  yapmayı  UNUTMAYINIZ.  Sınav zamanı 

geldiğinde öğrenciler sınavınızı aşağıdaki gibi görüntüleyebilir ve “sınavı 

şimdi uygula” butonu ile sınava başlayabilirler. 

Hazırladığınız sınav öğrenciler gözünden aşağıdaki gibi görünecektir. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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10–  Öğrencilerin sınav esnasında görüntüleyebileceği örnek bir sınav görün-

tüsü aşağıda verilmiştir. Öğrenciler sınav esnasında farklı sorulara tıklayabi-

lir, geri dönebilir ve işaretleyebilirler.  
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11–  Öğrencilerin sınav sorularını tamamen cevaplandırdığında aşağıdaki ek-

rana ulaşırlar ve “tümünü gönder ve bitir” butonu ile size gönderirler. 

Not: Serbest gezinti seçeneği yerine “Ardışık” seçeneği seçilmiş ise öğrenciler 

bir önceki soruya gezi dönemezler. 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
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12–  Öğrenciler, sınavı gönderdiklerinde aldıkları puanlar  (çoktan seçmeli 

sınav sistemi için) sizin ekranınızda görüntülenecektir. 
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13–  Sınav sonrası sonuçları Microsoft Excel vasıtasıyla indirip yerel olarak 

kaydetmenizi tavsiye ederiz. 
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14–  Genel Uyarılar: 

• Lütfen  sınav işlemlerini (bu rehberde anlatıldığı gibi) öğrencilerden gizli 

olarak yapmaya özen gösteriniz. Aksi takdirde öğrenciler sınav zamanı 

gelmeden sınav bilgilerine ulaşabilirler. Gizleme işlemini yapmanız, sınav 

güvenliği açısından son derece önemlidir.   

• Sınav saatlerini sınavı yapacağınız gün olarak işaretleyiniz ve sınav süre-

sinizi  dk olarak ( örneğin 80 dk ) olarak sistemde belirtiniz.  

• Ancak öğrencilerin internet bağlantı problemi yaşaması ihtimali göz önü-

ne alınarak sınava giriş ve çıkışta opsiyonel süre vermenizi tavsiye ederiz.  

      (Örneğin    60 dk’lık bir sınav için (15 dk’lık bir opsiyonel süre) 

      Sınav başlangıç tarihi:  08/04/2020 saat: 10:00  

      Sınav bitiş  tarihi: 08/04/2020 saat: 11:15 şeklinde verebilirsiniz. ) 

• Ödev gönderme işlemlerinde, sistem güvenliği açısından öğrencilerin dos-

ya gönderimlerini sıkıştırılmış dosya (.zip ya da .rar) şeklinde gönderme-

lerini sağlayınız. 

 

-REHBER SONU- 
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