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Değerli öğretim elemanları, 

Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler kapsamında 

çevrimiçi sınavlar düzenlemek mümkündür.  

Çevrimiçi sınavlar gözetimsiz olarak internet ortamında 

gerçekleştirilebilir.  

Bu kapsamda hizmetinize sunulan Öğrenme Yönetim 

Sistemini (ÖYS) kullanarak kısa sınav, vize ve final sınavları 

oluşturabilirsiniz.  

Bu belge çevrimiçi sınavlar oluşturmanızı sağlamak üzere 

hazırlanmıştır.  

Uzaktan Eğitim  

Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü 
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ÇEVRİMİÇİ SINAV NEDİR? 

Çevrimiçi sınav, internet aracılığıyla Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) kullanarak gözetimsiz olarak 

gerçekleştirilen sınavlardır.  

Çevrimiçi sınav oluşturmadan önce Soru Bankası 

bağlantısı aracılığıyla sisteme sorular girilmelidir.  

SORU BANKASI 

Sistemde oluşturulacak sınavlara soru eklemek için soru bankası kullanılmaktadır. Tüm dersler için 

tüm sorular soru bankasında havuzda birikir. Sonrasında buradan filtrelenerek ilgili sınavlara eklenir. 

Burada sadece sorular oluşturulmaktadır. Sınavlara 

soru ekleme işlemi, ders içinde bir sınav aktivitesi 

oluşturulduktan sonra, yönlendirilen sayfa 

aracılığıyla yapılmaktadır. 
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Soru Bankasına erişmek için sol taraftaki Soru Bankası bağlantısı Şekil 1’de gösterildiği gibi 

tıklanmalıdır.  

Şekil 1. Soru bankasına erişme 

Burada sistem soru eklemek için alternatifler sunmaktadır. Yeni soru eklemek üzere Yeni Soru Ekle 

bağlantısının üzerine gelinir ve tıklanır. Şekil 2’de gösterildiği gibi sisteme farklı soru türleri 

eklenebilir. Bunlar:  

1. Çoktan Tek Seçmeli

2. Eşleştirme

3. Açık Uçlu

4. Çoktan Çok Seçmeli

5. Sıralama

şeklinde ifade edilmiştir. 
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Şekil 2. Soru türleri 

Seçilen soru türüne bağlı olarak sistem soru ekleme ekranını Şekil 3’de gösterildiği gibi açacaktır. 

Burada soru metni ve soruya ait diğer parametrelerin girilmesi ve doğru cevabın da belirtilmesi 

gerekir.  

Soru eklerken soruya ait konu başlıkları, kategori ve 

anahtar sözcükleri girmeniz sınav sorularını 

eklerken sizlere kolaylık sağlayacaktır.  
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Şekil 3. Soru ekleme ekranı 

 

Soru için gerekli veri girişleri tamamlandıktan sonra Kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Kaydetme 

düğmeleri sayfanın alt kısmına yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 4’de görüldüğü gibi Kaydetme işlemi farklı şekillerde (Kaydet, Kaydet ve Yeniden Oluştur, 

Kaydet ve Temizle) yapılabilmektedir.  



7 

Şekil 4. Soru kaydetme 

Sisteme eklenen sorular daha sonra görüntülenebilir. Eklenen sorulara erişmek için soru metni 

üzerinden doğrudan arama yapılabilir ya da Detaylı Arama düğmesiyle farklı parametreler dikkate 

alınarak ulaşılmak istenen sorulara erişim sağlanabilir. İlgili ekran Şekil 5’de gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Soru arama 

 

Arama sonucunda sisteme eklenen soruların listesi Soru Araması Sonuçları sekmesi altında Şekil 

6’da gösterildiği gibi listelenir.  
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Şekil 6. Soru arama sonuçları 

Burada: 

 Soruların üzerine tıklanarak sorular güncellenebilir.

 Sağ tarafta verilen Sil düğmesi yardımıyla ilgili soru silinebilir.

 Önizleme düğmesi kullanılarak sorunun nasıl görüntülendiği Şekil 7’de gösterildiği gibi

kontrol edilebilir.
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Şekil 7. Soru önizleme 

 

Çevrimiçi sınavlar oluşturmadan önce Soru Bankasına yeterli sayıda soru girişi yapılmalıdır. Soru 

girişleri tamamlandıktan sonra Sınav aktivitesine geçiş yapılabilir.  
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SINAV OLUŞTURMA 

Sınav oluşturmak için öncelikle Program/Ders sekmesi üzerinden bir ders seçilerek, ilgili derse ait 

faaliyetlerin listelendiği ekrana geçiş yapılmalıdır.  

Ders sayfasına geçiş yapıldıktan sonra Ders Yönet bölümü altındaki Yeni Aktivite Ekle düğmesine 

tıklanır ve gelen açılır menüden Sınav seçilir.  

Şekil 8. Sınav aktivitesi ekleme 

Gelen ekranda, diğer aktivitelerde olduğu gibi ilgili sınav için girilmesi gereken zorunlu ifadeler * ile 

belirtilmiştir.  

Sınav için gerekli veri girişi yapılır. Sınavın açılacağı ve sınavın biteceği tarihler belirtilir. Sınav için 

tanımlanan süre ve öğrencilerin sınav sonuçlarını göreceği tarihler girilir.  

Sınav içerisinde soruların karıştırılıp karıştırılmayacağı, benzer şekilde seçeneklerin karıştırılıp 

karıştırılmayacağı gibi parametreler de ayarlanır. Toplam soru sayısı da mutlaka belirtilmelidir. Şekil 

9’da sınav tanımlama ekranına yer verilmiştir.  
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Şekil 9. Sınav oluşturma 

 

Sınav tanımlamak için gerekli veri girişi sağlandıktan sonra Kaydet düğmesine basılır ve Oturum 

Ayarlarının yapılacağı ekrana geçiş sağlanır.  
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OTURUM AYARLARI 

 

Şekil 10’da oturum ayarlarının yapıldığı ekran yer almaktadır. Bu ekranda:  

 Soru Ekle sekmesinde, sorular filtrelenerek seçilir ve ilgili sınava eklenir.  

 Eklenen sorular Şekil 11’de gösterildiği gibi Soru sekmesi altında listelenir.  

 

Şekil 10. Oturum ayarları 

 

Şekil 11 Soru ekranı 
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Sonraki adımda Tarih & Puanlama Tipi sekmesi altındaki ayarlar Şekil 12’de gösterildiği gibi yapılır 

ve Kaydet düğmesine tıklanır.   

Şekil 12 Tarih ve Puanlama Tipi 

Oturuma katılacak öğrencilerin listesi kontrol edilir, gerekli ise ekleme ya da silme yapılır ve 

Öğrenciler sekmesinde de Kaydetme işlemi yapılır. Öğrenciler sekmesi Şekil 13’de gösterilmiştir.  

Şekil 13 Öğrenci sekmesi 
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Sonraki adımda ihtiyaç halinde ekstra Güvenlik önlemleri alınabilir. Güvenlik sekmesi Şekil 14’de 

gösterilmiştir. Kaydet düğmesine tıklanarak bir sonraki adım olan Yayımla sekmesine geçilir.  

 

Şekil 14. Güvenlik sekmesi 

Çevrimiçi sınavı yayımlayabilmeniz için yapmanız gereken tüm ayarların bir özeti bu ekranda 

sunulur. Eksik ya da hatalı yapılan veri girişleri için düzeltme istenir. Eğer tüm veri girişleri tutarlı bir 

şekilde yapıldıysa çevrimiçi sınav aktivitesi Şekil 15’de gösterildiği yayımlanabilir.  

 

Şekil 15. Sınav yayımlama 
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SINAV AKTİVİTESİ 
DÜZENLEME/GÜNCELLEME 

 

Düzenlenen sınav aktivitesi planlandığı haftaya göre Ders aktivitelerinin listelendiği sayfada 

görüntülenir. Şekil 16’da yayımlanmış bir sınav aktivitesi görüntülenmektedir.  

 

Şekil 16 Yayımlanmış sınav aktivitesi 

Yayımlanmış olan sınav aktivitesine tıklanarak bu aktivite için düzenleme/güncelleme yapılabilir. İlgili 

ekran Şekil 17’de gösterilmiştir.  

Burada Düzenle düğmesine tıklanarak Oturum Ayarlarına geçiş yapılabilir. Daha önceki adımlarda 

ifade edilen tüm düzenlemeler yeniden gerçekleştirilebilir.  
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Şekil 17. Yayımlanmış sınav düzenleme ekranı 

Düzenleme ekranında Önizleme düğmesine tıklanarak sınav karşılama ekranı ve soruların nasıl 

görüntülendiği kontrol edilebilir. Şekil 18’de sınav önizleme ekranına yer verilmiştir.  

Şekil 18 Sınav önizleme 
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SINAV SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEME 

 

Sınav sonuçlarını görüntülemek ve sonuçları almak üzere ilgili aktivitenin üstünde yer alan İşlem 

düğmesine tıklanır ve buradan Şekil 19’da gösterildiği gibi Rapor düğmesine tıklanır.  

 

Şekil 19. Sınav sonuçları alma  

Rapor düğmesine tıklandıktan sonra pek çok istatistiğin ve sınav sonuçlarının alınabileceği bir ekran 

gelir. İlgili ekrana Şekil 20’de yer verilmiştir. Tüm sonuçları almak için Detaylı Sınav Raporu (Tüm 

Şubeler) düğmesine tıklanmalıdır.  
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Şekil 20. Sınav sonuçlarını alma 


