
1  

Final ve bütünleme sınavları 4 farklı şekilde yapılabilecektir. Hangi yöntemle sınav 
yapılacağına dersin öğretim üyesi karar verecektir. 
 
1. Çevrim Dışı Klasik Sınav: Basitçe evet ya da hayır olarak cevaplanamayan, şık-

ları bulunmayan yazılı soruları ifade eden sınav türüdür. Uzaktan eğitim öğren-
me ortamında paylaşılan sınav soruları, öğrenciler tarafından cevaplanıp, ilgili 
cevap kâğıdı akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim elemanı-
nın belirlediği süre içerisinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamına 
yüklenir. 

BU YÖNTEM İLE YAPILACAK SINAVLAR ÖDEV FORMATI KULLANILA-
RAK (Bakınız Sayfa 4) YA DA ÇEVRİM İÇİ SINAV YÖNTEMİ KULLANILA-
RAK YAPILABİLİR (Bakınız Sayfa 19) 
 
2. Çevrim İçi Test Sınavı: Çoktan seçmeli, kısa yanıtlı ve/veya ayrıntılı yanıtlı ola-
rak hazırlanan sorular, akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğretim 
elemanının belirlediği süre içinde, üniversitemiz uzaktan eğitim öğrenme ortamın-
da akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında çevrimiçi olarak gerçekleştiri-
lir. (Bakınız Sayfa 10) 
 
3. Çevrim İçi Sözlü Sınav: Kayıt altına alınmak şartı ile sınav, konferans program-
ları aracılığı ile sözlü şeklinde akademik takvimde belirtilen tarihler aralığında öğ-
retim elemanının belirlediği tarihte uygulanır. 
  
YÖNTEM İÇİN HOCANIZ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ 
4. Proje/Ödev: Ders konuları kapsamında, proje/ödev ile ilgili yapılacaklar açıkça 

listelenir. Öğrenciler tarafından tamamlanan proje/ödev, akademik takvimde be-

lirtilen tarihler aralığında öğretim elemanının belirlediği süre içerisinde uzaktan 

eğitim öğrenme ortamına yüklenir (Bakınız Sayfa 4) 
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-Sınavların başlangıç ve bitiş saatleri ile sınav süreleri öğrenme ortamında dersini-
zin sınav duyurusunda yapılmaktadır. Lütfen ilgili saat aralıklarında sınava katılı-
nız. Çevrimiçi sınavlarda bitiş saatinden sonra sınava katılmak mümkün değildir. 
Çevrim dışı klasik ve proje/ödev sınavlarında sınav bitiş saatinden sonra sisteme 
cevap kâğıdı ve ödev yüklemesi yapılamaz. Lütfen buna dikkat ediniz. 

-Çevrim dışı klasik ve Proje/ödev sınavlarında öğrenme ortamına yükleyeceğiniz 
dosyanın boyutu 8 MB’tan büyük olamaz. O nedenle dosyalarınızı klasör halinde 
sıkıştırmanız ve öyle yüklemeniz önerilmektedir. Eğer fotoğraf yüklenecekse bun-
ları pdf’e dönüştüren programlar yardımıyla boyutlarını küçülterek ve sıkıştırarak 
yükleyiniz. Ödevlerinizin okunabilirlik ve not verilebilirlik açısından dosya 
gönderimlerinde “ad_soyad_ogrenci_no.” şeklinde gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu isimlendirme işlemi ödev dosyalarının bilgisayara indirildiğinde karışma-
masını sağlayacaktır. Örnek bildirim: odev_no_ad_soyad_ogrenci_no.rar şeklin-
de ad ve soyad belirterek sıkıştırılmış dosya (.rar ya da .zip) ya da pdf dosyası 
şeklinde yüklenmelidir. 

-Yüklediğiniz Proje/Ödevlerinizde etik kurallara uymanız gerekmektedir. Bu nok-
tada benzerlik programları ile kontrol yapılmaktadır. 

-Sınav sonuçlarına itirazlarınızı sonuçların ilanından sonra 5 gün içerisinde bölüm 
başkanlığına e-posta yoluyla yapabilirsiniz. 

-Özellikle Çevrimiçi sınavlarda sınav süresi içerisinde teknik sebeplerle sınava ka-
tılamayan veya sınavdan düşen öğrenciler durumlarını ekran görüntüleri ile belge-
leyerek dersin öğretim üyesine/elemanına telefon veya e-posta ulaşmaları gerek-
mektedir. Öğrencilerin bu durumu dersin öğretim üyesi/elemanı tarafından de-
ğerlendirilecektir. Çevrim dışı sınavlarda sadece dosya yükleme anında teknik 
problem yaşanması durumunda dersin öğretim üyesi/elemanı durumu inceleye-
rek gerekirse dosya yüklemesi için ilave süre verebilir. 
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1- Üniversitemizin Uzaktan Eğitim sayfasında  ekampus.btu.edu.tr  dersini-

zin sayfasına gidiniz.   
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2–  Ders sayfasında haftalık görünümde eğitimci tarafından yerleştirilen 

ödev/proje ve klasik sınavlara ulaşabilirsiniz. 

3–  Ödev/proje / klasik sınav adına tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. 
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4–  Ders detayları aşağıdaki gibi görüntülenecektir.  Ödev/proje/klasik sınav 

detaylarında açıklamalar, resim vb. şekiller olabilir. Ayrıca ek açıklamalar ek 

dosya şeklinde aşağıdaki sistemde (.pdf, .doc vb. ) doküman olarak ilave edi-

lebilir.  

Lütfen ek dosya alanlarını da  (varsa) kontrol ediniz.  

Ödev/proje/klasik sınavı göndermek için “Gönderim ekle” butonuna bası-

nız. 
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ÖNEMLİ UYARI:  Ödev yükleme işlemi yaparken; 

 

• Mutlaka ödevinizi SON TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE yükleyiniz. 

Eğitimcinin ödevinize verdiği izin durumuna göre, son teslim tarihin-

den sonra ödev yüklemesi yapamazsınız. 

• Bir ödev veya projeye ait birden fazla dosyanız varsa , bu dosyaları bir 

klasör içine yerleştirip, klasörü sıkıştırılmış dosya (.zip ya da .rar şek-

linde) TEK DOSYA halinde yükleyiniz. Ya da Office lens, Adobe Scan 

gibi cep telefonu uygulamalarını kullanınız. Bu programlar, dosyanın 

boyutunu düşürdüğü için yükleme işleminiz daha hızlı gerçekleşir.  

• Ayrıca eğitimcinin ödev/proje dosyanızın size ait olduğunu bilmesi 

açısından ödev dosyanızı odevNo_adsoyad_ogrenciNo.rar şeklinde 

isimlendiriniz. 

• Dosya sıkıştırma işlemi, sistem güvenliği açısından son derece önemli-

dir. Lütfen bu hususlara dikkat ediniz. 
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5–  “Gönderim ekle” butonuna bastıktan sonra, aşağıdaki gibi bir dosya yük-

leme alanı ekrana gelecektir. Ödev veya projelerinizi yüklerken BİRDEN 

FAZLA dosyanız varsa, sıkıştırılmış dosya halinde (.zip ya da .rar olarak) 

TEK DOSYA olarak yükleyiniz. 

Ayrıca sıkıştırılmış ödev/proje dosyanızı odevno_ad-soyad-ogrenci.rar 

şeklinde adlandırınız. 
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6–  Ödev yükleme işlemi başarılı bir şekilde yüklendikten sonra aşağıdaki gi-

bi görüntülenecektir.   

Ödev yükleme işlemi bu işlemlerden sonra başarılı bir şekilde tamamlanır.  

DİKKAT: EĞER HOCANIZ SİZLERDEN TESLİM TUŞUNA BASMANIZI 

İSTEDİYSE AĞAĞIDAKİ KUTUCU ÇIKAR VE ÖDEVİ TESLİM ETMEK 

İÇİN BU KUTUCUĞA BASMANIZ GEREKİR. BU DURUMDA BU TUŞA 

BASARAK ÖDEVİNİZ GÖNDERİLMİŞ OLUR.  
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7- ÖDEVİNİZ/PROJENİZ/SINAVINIZ AŞAĞIDAKİ ONAY KUTUSUNU 

GÖRDÜĞÜNÜZDE TAMAMLANMIŞTIR.  

8– ÖDEV GÖNDERİM İŞLEMİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BTU ÖĞ-

RENCİ MAİLİNİZE BİLGİ MAİLİ GELEBİLİR.  
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ÇEVRİM İÇİ SINAV REHBERİ 
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1– Bu rehberde çoktan seçmeli 5 sorudan oluşan bir sınav örneği gösterilmiştir.   

2-  Sınav için, sınav tarih ve saatinde bilgisayarınızın başında hazır bulununuz 

ve internet bağlantınızı mutlaka kontrol ediniz.  

3– Sınavı görüntülemek için ilgili ders adına tıklayıp, ders sayfasına geliniz. Eği-

timcinin oluşturduğu sınav ve (varsa) sınav açıklamaları haftalık görünümde 

ilgili hafta içerisinde (yine ödev gönderimindeki gibi) görüntülenir. Sınav ayrın-

tılarına girmek için sınav adına tıklayıp devam ediniz. 
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4–  Sınav ayrıntıları sınav adına tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi görüntülene-

cektir.  

DİKKAT! İZİN VERİLEN UYGULAMA SAYISINA DİKKAT EDİNİZ. EĞER 1 

KERE VERİLDİYSE SINAVDAN ÇIKIP TEKRAR GERİ GELEMEZSİNİZ. İLK 

GİRİŞİNİZDE SINAVI TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.  

5- Sınava başlamak için “Sınav denemesi” butonuna basınız. 
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5–  Sınav süresine ilişkin bir uyarı gelecektir. Sınav süresine, giriş ve çıkış saat-

lerine dikkat ediniz.  Bu aşamadan sonra sınavınız başlamış olacaktır. Bazı sı-

navlarda hocanız bitirmeniz için bir zaman sınırı koymuş olabilir. Örneğin sına-

vınız 11.00-12.00 arasındadır ancak sınava başladığınız andan itibaren 30 daki-

kada bitirmenizi istiyor olabilir.  

6–  Sınav başladığında sorular ekrana gelecektir. Aynı bölümde kalan sınav sü-

resini takip edebilirsiniz.  

DİKKAT! SINAV İKİ ŞEKİLDE KURGULANMIŞ OLABİLİR. BU SAYFADA 

SORULAR ARASI SERBEST GEZİNTİ AÇIK OLDUĞUNDA YAPILABİLE-

CEKLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

Sorular eğitimcinin hazırladığı sınav oluşturma düzenine göre aynı sayfada bir-

den fazla soru görünebilir.  Sonraki slayttaki gibi sınav gezintisi alanı ile sorula-

rın hangisini cevapladığınızı ya da boş bıraktığınızı görebilirsiniz.  DİKKAT 

SORUYU İŞARETLE (BAYRAK) SADECE SERBEST GEZİNTİ OLAN SI-

NAVLARDA EMİN OLMADIĞINIZ SORULARA DÖNK İÇİNDİR. BAŞKA 

HİÇ BİR İŞLEVİ YOKTUR.  
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7–  DİKKAT! SINAV İKİ ŞEKİLDE KURGULANMIŞ OLABİLİR. BU SAYFADA 

SORULAR ARASI SERBEST GEZİNTİ KAPALI  OLDUĞUNDA YANİ ARDIŞIK 

SORULARDA YAPILABİLECEKLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Cevaplanan sorulardan sonra 

önceki sorulara geri dönülememektedir. Soruları cevaplayıp bir sonraki soruya 

geçerken bu durumu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Sınav gezintisi 

bölümünde cevaplamış olduğunuz önceki soruların durumunu görebilirsiniz. Fa-

kat sorulara ulaşamazsınız.  
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Boş bırakılan sorular bu şekilde gözükmek-

tedir. (1 ve 2. soru) 

Cevapladığınız sorular bu şekilde 

gözükmektedir. (3. ve 4. soru)  

Cevaplamakta olduğunuz soru-

lar bu şekilde gözükmektedir. 

(5. ve 6.soru) 
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8–  Sınavdaki son soruya geldiğinizde aşağıdaki gibi ekrana “uygulamayı bitir” 

butonu gelecektir.  
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seçeneği karşınıza çıkacaktır. 

Tıkladığınızda sınavı bitirir ancak 

GÖNDERMEZSİNİZ 
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9–  “Uygulamayı bitir” butonuna bastıktan sonra karşınıza aşağıdaki özet ekra-

nı gelecektir. Bu aşamada “uygulamaya dön” butonu ile sınava geri dönebilirsi-

niz. Bu butona  EĞER SERBEST GEZİNTİ AÇIKSA tekrar sınava dönebilirsiniz 

ANCAK ARDIŞIK SORU İLE SINAV YAPILILIYORSA SADECE SON SAYFA-

DAKİ SORULARA ERİŞEBİLİRSİNİZ, DİĞER SORULARA ERİŞEMEZSİNİZ 
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Kalan süreniz halen mevcutsa “Uygulamaya Dön” 

butonu ile serbest gezinti açıksa sınava dönebilirsi-

niz. 

Tümünü gönder ve bitir butonuna tıkladığınızda sınavı gönderirsiniz ve tek-

rar geri dönemezsiniz. 
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“Tümünü gönder ve bitir” butonuna bastığınız takdirde sınavınız tekrar düzen-

lenemeyecek ve notlandırma için gönderilecektir. 
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10–  Son olarak eğer izin verilmiş ise sınavınızı gözden geçirebileceğiniz son bir 

ekran çıkar. Bu aşamadan sonra HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZSI-

NIZ  ve SADECE cevaplarınızı gözden geçirebilirsiniz. “Gözden geçirmeyi bitir 

“ butonu ile ya da herhangi bir alana tıklayıp gözden geçirme ekranından çıka-

bilirsiniz. Sayfanın alt tarafında “Gözden geçirmeyi bitir”i seçiniz  

 

 

  

 

 

 

 

Bu işlemden sonra altta göreceğiniz durum sayfası çıkar.   

SINAVINIZ BİTMİŞTİR 
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ÇEVRİM İÇİ KLASİK SINAV REHBERİ 
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1- Sınavı görüntülemek için ilgili ders adına tıklayıp, ders sayfasına geliniz. 

Eğitimcinin oluşturduğu sınav ve (varsa) sınav açıklamaları haftalık görü-

nümde ilgili hafta içerisinde (yine ödev gönderimindeki gibi) görüntülenir. 

Sınav ayrıntılarına girmek için sınav adına tıklayıp devam ediniz. 

2–  Sınav ayrıntıları sınav adına tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi görüntülene-

cektir.  

 

DİKKAT! İZİN VERİLEN UYGULAMA SAYISINA DİKKAT EDİNİZ. EĞER 

1 KERE VERİLDİYSE SINAVDAN ÇIKIP TEKRAR GERİ GELEMEZSİNİZ. 

İLK GİRİŞİNİZDE SINAVI TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
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3– Eğer istenmiş ise kutuya sorunun cevabını yazınız.  Bu özelliği Hocanız 

kapatmış olabilir. Sağ tarafta kalan sürenizi görebilirsiniz.  

4– Sorulmuş olan soruya bir dosya eklemeniz ya da elle yazılmış cevaplar is-

tenebilir Bu durumda aşağıdaki gibi bir kutucuk çıkar bu kutucuğa ek belge-

yi yükleyiniz.  
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4–  Sınav ayrıntıları sınav adına tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi görüntülene-

cektir.  

DİKKAT! İZİN VERİLEN UYGULAMA SAYISINA DİKKAT EDİNİZ. EĞER 1 

KERE VERİLDİYSE SINAVDAN ÇIKIP TEKRAR GERİ GELEMEZSİNİZ. İLK 

GİRİŞİNİZDE SINAVI TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.  

5- Sınava başlamak için “Sınav denemesi” butonuna basınız. 
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6–  Sınav süresine ilişkin bir uyarı gelecektir. Sınav süresine, giriş ve çıkış saat-

lerine dikkat ediniz.  Bu aşamadan sonra sınavınız başlamış olacaktır. Bazı sı-

navlarda hocanız bitirmeniz için bir zaman sınırı koymuş olabilir. Örneğin sına-

vınız 11.00-12.00 arasındadır ancak sınava başladığınız andan itibaren 30 daki-

kada bitirmenizi istiyor olabilir.  

7–  Sınav başladığında sorular ekrana gelecektir. Aynı bölümde kalan sınav sü-

resini takip edebilirsiniz.  

DİKKAT! SINAV İKİ ŞEKİLDE KURGULANMIŞ OLABİLİR. BU SAYFADA 

SORULAR ARASI SERBEST GEZİNTİ AÇIK OLDUĞUNDA YAPILABİLE-

CEKLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

Sorular eğitimcinin hazırladığı sınav oluşturma düzenine göre aynı sayfada bir-

den fazla soru görünebilir.  Sonraki slayttaki gibi sınav gezintisi alanı ile sorula-

rın hangisini cevapladığınızı ya da boş bıraktığınızı görebilirsiniz.  DİKKAT 

SORUYU İŞARETLE (BAYRAK) SADECE SERBEST GEZİNTİ OLAN SI-

NAVLARDA EMİN OLMADIĞINIZ SORULARA DÖNK İÇİNDİR. BAŞKA 

HİÇ BİR İŞLEVİ YOKTUR.  

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Sınava süre konulduysa buradan görebilirsiniz. 

Sonraki soruya geçmek için buraya tıklayabilirsiniz. 
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8–  DİKKAT! SINAV İKİ ŞEKİLDE KURGULANMIŞ OLABİLİR. BU SAYFADA 

SORULAR ARASI SERBEST GEZİNTİ KAPALI  OLDUĞUNDA YANİ ARDIŞIK 

SORULARDA YAPILABİLECEKLER GÖRÜLMEKTEDİR. 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Cevaplanan sorulardan sonra 

önceki sorulara geri dönülememektedir. Soruları cevaplayıp bir sonraki soruya 

geçerken bu durumu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Sınav gezintisi 

bölümünde cevaplamış olduğunuz önceki soruların durumunu görebilirsiniz. Fa-

kat sorulara ulaşamazsınız.  

 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Boş bırakılan sorular bu şekilde gözükmek-

tedir. (1 ve 2. soru) 

Cevapladığınız sorular bu şekilde 

gözükmektedir. (3. ve 4. soru)  

Cevaplamakta olduğunuz soru-

lar bu şekilde gözükmektedir. 

(5. ve 6.soru) 

 



25  

9–  Sınavdaki son soruya geldiğinizde aşağıdaki gibi ekrana “uygulamayı bitir” 

butonu gelecektir.  

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Buradan kalan sürenizi takip edebilirsiniz. 

Son sayfaya geldiğinizde “Uygulamayı bitir..” 

seçeneği karşınıza çıkacaktır. 

Tıkladığınızda sınavı bitirir ancak 

GÖNDERMEZSİNİZ 
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10–  “Uygulamayı bitir” butonuna bastıktan sonra karşınıza aşağıdaki özet ekra-

nı gelecektir. Bu aşamada “uygulamaya dön” butonu ile sınava geri dönebilirsi-

niz. Bu butona  EĞER SERBEST GEZİNTİ AÇIKSA tekrar sınava dönebilirsiniz 

ANCAK ARDIŞIK SORU İLE SINAV YAPILILIYORSA SADECE SON SAYFA-

DAKİ SORULARA ERİŞEBİLİRSİNİZ, DİĞER SORULARA ERİŞEMEZSİNİZ 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Kalan süreniz halen mevcutsa “Uygulamaya Dön” 

butonu ile serbest gezinti açıksa sınava dönebilirsi-

niz. 

Tümünü gönder ve bitir butonuna tıkladığınızda sınavı gönderirsiniz ve tek-

rar geri dönemezsiniz. 
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“Tümünü gönder ve bitir” butonuna bastığınız takdirde sınavınız tekrar düzen-

lenemeyecek ve notlandırma için gönderilecektir. 

 

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

Buraya tıkladıktan sonra SINAVI GÖNDERİRSİNİZ, 

SINAVA TEKRAR GERİ DÖNEMEZSİNİZ 
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11–  Son olarak eğer izin verilmiş ise sınavınızı gözden geçirebileceğiniz son bir 

ekran çıkar. Bu aşamadan sonra HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPAMAZSI-

NIZ  ve SADECE cevaplarınızı gözden geçirebilirsiniz. “Gözden geçirmeyi bitir 

“ butonu ile ya da herhangi bir alana tıklayıp gözden geçirme ekranından çıka-

bilirsiniz. Sayfanın alt tarafında gözen geçirmeyi bitiri seçiniz  

 

 

  

 

 

 

Bu işlemden sonra altta göreceğiniz durum sayfası çıkar.   

SINAVINIZ BİTMİŞTİR 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

ÖĞRENME ORTAMI 

ÖDEV/PROJE/KLASİK SINAV REHBERİ  

Yardım için ekampus@btu.edu.tr 

REHBER SONU 


