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Değerli 

akademisyenler, 

Lütfen öncelikle kısa sınavların oluşturulması ile ilgili bilgi ve kaynakları 

içeren sayfamızı mutlaka gözden geçiriniz: 

uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/76/ogretim-elemani-yardim 

Yukarıda bağlantısı verilen sayfayı gözden geçirdikten sonra sınavlarınızı 

oluştururken /uygularken aşağıdaki açıklamaları mutlaka gözden geçirip, 

uyarıları dikkate alınız. 
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Sınavlarda Dikkat Edilecek Genel Hususlar 

Sınav Bitiş Saatleri ve Sınav Süreleri 

Genel olarak sınavların 17:00 ya da 24:00’da bitecek şekilde ayarlanması ÖYS’de 

yığılmalara neden olmaktadır. ÖYS’de yoğunluğun sınavların kapanma saati civarında 

oluşmasından dolayı sınavın başlangıç ve bitiş zamanları arasındaki süre, sınav süresinin en 

az 2 katı en fazla 3 katı olarak tercih edilmelidir. Bu sürenin uzun tutulması, öğrencilerin 

sınav   sırasında karşılaşabileceği teknik güçlükleri en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. 

Sınav süresinin gereğinden fazla uzun tutulmasının öğrencilerin farklı yollara başvurmasına 

neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Sınav süresi ile ilgili yukarıdaki uyarılar, kısa sınavları zamana yayılmış şekilde yapmak 

isteyen akademisyenler için zorunlu değildir. 

 

Kısa sınav başlama ve bitiş sürelerini gösteren ayarlar aşağıdaki gibidir. 

 

Sınavın bitimine az süre kalmışken bir öğrenci sınava girerse öğrenciye ek süre verilmez, 

sınav belirlenen bitiş süresinde kapanır. Örnek olarak 12:00’de sonlanacak 60 dakikalık bir 

sınava öğrenci 11:30 da girerse sınavı 12:00’da sonlanır ve yalnızca o ana kadar cevapladığı 

sorular dikkate alınır. 

Bu konu ile   ilgili yardım   videosundan   yararlanabilirsiniz: https://youtu.be/jWPZJTaj_f0 

 
*Öğrencilere sınavların süresi, açılış ve kapanış saat ve takvimleri önceden ilan 
edilmelidir. 
 

https://youtu.be/jWPZJTaj_f0
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Sınav sırasında bağlantı kopuklukları 

Öğrencinin sınav süresi içinde bağlantısı koparsa sınav süresi işlemeye devam etmektedir. 

Sınav süresi içerisinde tekrar bağlanması durumunda, sınavına kaldığı yerden devam 

edebilmektedir. Örnek olarak 120 dakikalık bir sınavın 27. dakikasında bağlantısı kopan bir 

öğrenci 10 dakika sonra tekrar bağlandığında, süresi 37. dakikadan olmak üzere kaldığı 

sorudan devam etmektedir. 

 

Çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde soru ağırlığı olan sınavlar 

Sınavlar hazırlanırken çoktan seçmeli veya doğru/yanlış türünde test soruları kullanılacak 

ise olabildiğince geniş bir soru havuzu hazırlanmalı ve öğrencilere farklı fakat dengeli sınav 

sorularının otomatik dağıtılabildiği (soru bankasından rassal soru seçimi, aynı olsa bile 

soruların farklı sıralarda öğrencilerin önüne düşmesi ve aynı sorunun cevap seçeneklerinin 

her öğrenciye rassal sıralarda sunulması) özelliklerden yararlanılmalıdır. 
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Sınav Ayarları 

Her seferinde bir soru göster ayarı 

Kısa sınav özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlarsanız, öğrenciler her seferinde tek bir soru 

görebilir. Bir soruyu işaretledikten sonra o soruya tekrar geri dönemez. Bu sayede toplu 

olarak soruların indirilmesi ve soruların yayılması bir nebze azaltılmış olur. 

 

 

 

Sınava birden fazla giriş hakkı verilmesi 

Öğrenci bir kesinti ya da problem nedeniyle kısa sınavdan ayrılmışsa, sınav süresi 

içerisinde tekrar bağlanması durumunda, sınavına kaldığı yerden devam 

edebilmektedir (bu sırada sınav süresi işlemeye devam etmektedir). Bu durumda 

öğrenciye ek süre verilmez. Oluşturulan kısa sınav içinde verilecek 2.hak, öğrencinin kısa 

sınava sıfırdan başlaması için verilen haktır. Bu hakkı verip vermemek öğretim 

elemanının kararıdır. 

Sınav başladıktan sonra ayarlarda değişiklik yapılmaması 

ÖNEMLİ UYARI: Sınav başladıktan sonra kısa sınav ayarlarında değişiklik yapmayınız. Bu 

durumda sınav sırasında ayarları değiştirdiğiniz için, sınav başında giren öğrenciler 

yapılan değişiklikleri göremeyeceklerdir. 

Sınavlar için şablon üzerindeki hazır olan sınav/ödev kullanılmak yerine yeni sınav/ödev 

seçilerek sınav hazırlanması tercih edilmelidir. 
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Canvas (UZEMÖYS)’ta sayısal değerler için ondalık işareti 

Canvas(UZEMÖYS) sayısal değerler için ondalık işareti olarak sadece nokta (.) kabul 

etmektedir. Öğrenci sayısal cevap için virgül girdiğinde sistem uyarı vermektedir. Ancak, 

metin olarak cevap girilen bir soru türü içinde, örneğin bir boşluk doldurma sorusunda, 

ondalık değer isteniyorsa; sistem birebir eşleştirme yapacağından, olası cevaplara hem nokta 

hem virgül içeren seçenekleri eklediğinizde her iki cevap da doğru kabul edilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa sınav ve Modülü yayınlama 

Oluşturduğunuz kısa sınavı ve sınavı yerleştirdiğiniz modülü yayınlamayı unutmayınız. 
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Dosya yüklemeli sınav ve ödevler 

Yapacağınız değerlendirmede dosya yükleme varsa ve ayrı ayrı sorular için farklı 

dosyalar yüklenmeyecekse; UZEMÖYS`de bu değerlendirmenin kısa sınav değil ödev 

olarak yapılması uygun olacaktır. Dosya yükleme içeren ödev ayarlarını yaparken aşağıda 

görüldüğü gibi “gönderi türü” başlığında “dosya yüklemeleri” kutucuğunu işaretlemeyi 

ve başlama (tarihinden itibaren kullanılabilir) ve bitiş̧ sürelerini ayarlamayı unutmayınız. 

Dosya tiplerini kısıtlamadığınızda PDF, resim dosyaları, sıkıştırılmış dosyalar da 

yüklenebilecektir. 
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Sınavlarda dosya yüklemeli sorularda dikkat edilecek hususlar 

Dosyalar menüsü, öğrenci paylaşımları için herkese açık alandır. Bu alana sınav dosyalarının 

yüklenmesi durumunda öğrenciler sınav öncesinde sınav dosyalarını görebilmektedirler. Sınava 

yönelik dosya yüklemesi yapılabilmesi için: 

I. Sol taraftaki gezinme menüsünden sırasıyla “Dosyalar” (1) butonuna, sağ üst köşede 

+Klasör (2) butonuna basınız: 

 

II. Bir isim veriniz ve onay butonuna basınız: 
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III. Sınav dosyalarının yanındaki yayınlandı butonuna basınız: 

 

 

 

IV. Öğrenci dosyalarında görünmez seçeneğini işaretleyiniz. 
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V. İşlem tamamlandığında bu şekilde gözükecektir. 

 

 

Bu işlemleri yaptıktan sonra iki türlü sınav dosyası yükleme yapılabilir: 
 

1-   Sol tarafta bulunan gezinme menüsünden sırasıyla “Dosyalar” butonunu 

tıklayınız(1), orta taraftaki oluşturulan Sınav Dosyaları klasörü içersine giriniz(2). 
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butonu yardımıyla (gözat şeklinde) dosya yükleme yapınız. 

 

 

 

İlgili kısa sınav/ödevin içersine giriniz yeni soru/ödev ekranındayken “Resim Ekle” 

butonuna (1) tıklayınız, Canvas sekmesindeyken yüklenen ilgili sınav dosyasını 

seçiniz (2) “Güncelle” butonu yardımıyla ekleyiniz.
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Yükleme yapılan dosyayı aşağıdaki görebilirsiniz: 



  
T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ 
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

  

 12 

 

2-   Kısa sınav oluşturduğunuz ve ayarlarını (ilk V adımtaki adımlarda) yaptığınız klasöre 

doğrudan yükleme yapabilirsiniz: 

 

Bunun için İlgili kısa sınav/ödevin içersine giriniz yeni soru/ödev ekranındayken 

“Resim Ekle” butonuna (1) tıklayınız, Canvas sekmesindeyken Sınav Dosyaları 

klasörünü seçiniz ve “Dosya Yükle” butonuna basınız: 
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Gözat şeklinde açılan pencereden yükleme dosyasını seçiniz ve “Aç” butonuna basınız: 
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“Güncelle” butonuna basınız: 
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Yükleme yapılan dosyayı aşağıdaki görebilirsiniz: 
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Formül Soruları ile İlgili Kaynaklar ve Uyarılar 

17 tip formül sorusu örneği için tıklayınız: 

*** Öğretim elemanlarımız formül soruları ile ilgili aşağıdaki linkleri verilen ek 

kaynaklardan da yardım alabilirler: 

https://s3.amazonaws.com/tr-

learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf 

https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf 

https://s3.amazonaws.com/tr-

learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf 

s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf 

https://myuni.adelaide.edu.au/courses/24800/pages/advanced-quiz-techniques-

formulas-and-random-numbers 

NOT:Soru bankalarını UZEMÖYS sistemine aktarırken yapmış olduğumuz denemelerde 

çoktan seçmeli, doğru yanlış, kısa cevap tarzı soruların aktarımında herhangi bir problem 

gözlenmemiştir. 

Formül sorularının aktarımında ise öğrenme yönetim sistemi farklılığından (MOODLE-

CANVAS) farklı durumlar olabilmektedir. 

Moodle tarafından formül sorusu aktarımı yaparken sorun yaşanırsa yapılacaklar; 

1. Moodledan soru kökünden direk kopyalama yapılabilir. Ya da aktarımlar üzerinden 

gidilebilir. 

2. Formüllerde Moodle(DYS) ve Canvas(UZEMÖYS) arasında bazı fonksiyonlar aynı 

değil.  

https://uzem.ogu.edu.tr/Storage/uzem/Uploads/soru-%C3%B6rnekleri-UZEM.pdf
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasFormulaQuizQuestionHelperFunctions.pdf
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf
https://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorAdvanced.pdf
http://s3.amazonaws.com/tr-learncanvas/docs/CanvasEquationEditorBasic.pdf
https://myuni.adelaide.edu.au/courses/24800/pages/advanced-quiz-techniques-formulas-and-random-numbers
https://myuni.adelaide.edu.au/courses/24800/pages/advanced-quiz-techniques-formulas-and-random-numbers


  
T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ 
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

  

 17 

a) Soru metni içinde kullanılan değişkenler ile işlem yapılan sorularda parantez 

farkı yaşanmaktadır.DYS sisteminde değişkenler {} içinde yazılıyor, Canvas’ta [] 

içinde yazılıyor. Soru DYS den aktarılmışsa bu değişikliğin Öğretim Elemanı 

tarafından elle yapılması gerekmektedir. Kopyalamadan sonra, değişkenlerin 

küme parantezleri köşeli parantez olacak. Diğer küme parantezleri metinde 

önceden hesaplamalar için kalması gerekiyor. Aşağıdaki örnekte A bir değişken 

ve 10000*A işlemi soru metninde önceden hesaplanarak gözüksün istiyorsak 

küme parantezi ve eşittir işareti kullanılıyor. 

V = {= 10000 * [A] }  \rho^{[n]} \sin\phi  \hspace{0.3cm} [\text[ V]] 

Yukarıdaki gibi soru metni yazıldığında A’yı ve n’i 1 ile 10 arasında her öğrenci 

için değişen değişkenler  olarak tanımladığımızı varsayalım. Her öğrenci için 1 ile 

10 arası önceden belirlenmiş değişkenler gelecektir. 

Bu soru için A=9 ne n=8 tanımlanmış olsun. Öğrencilerin göreceği formül 

aşağıdaki gibidir. 

 

b) Moodle (DYS)’da kuvvet pow fonksiyonu ile kullanılıyor. Buna karşılık Canvas 

(UZEMÖYS)’ta bir fonksiyon yok (^) işlemi mevcut. Eğer DYS den aktarılmışsa 

bu değişikliğin Öğretim Elemanı tarafından elle yapılması gerekmektedir.  

3.  Latex formüllerinin düzgün olarak çalışması içim html bloğu içine  

 " 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="block"> 

" 

bilgisi eklenmesi gerekiyor. 
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Öğrencilerin sınavı sonlandırması 

Öğrenciler yanlışlıkla da olsa Kısa sınavı gönder seçeneğine basarlarsa önce bir uyarı 

alırlar, (Henüz görmediğiniz sorular var, göndermek istediğinize emin misiniz?) sonrasında 

da yanlışlıkla Tamam’a basarlarsa sınavları sonlanır ve o ana kadar çözdükleri sorular 

geçerli olur. Sınava tekrar giremezler. (Eğer çoklu giriş seçeneği kapalı ise) 
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Sınavlarda itiraz durumunda dikkat edilecek hususlar 

 

UZEMÖYS üzerinden uygulanacak sınavlarda sınav sırasında ve sınav sonrası bir itiraz 

durumunda öğretim elemanlarımız öğrenci hareketlerini takip edebilmektedir: 

 

Sınav sırasında öğrenci hareketleri takip bilgilendirme videosu için  tıklayınız  

 

Sınav sonrası öğrenci hareketleri takip bilgilendirme videosu için  tıklayınız  

 

*Öğrenci hareketlerini gösteren kayıtlar öğrencinin kopya çektiği ispatlanamaz. Bu 

kayıtlar sadece öğrencinin sınav içerisinde hareketlerini (sınava başlama saati, hangi 

soruda kaç dakika kaldığı, sınavı ne kadar sürede bitirdiği) ve bir problem yaşayıp 

yaşamadığını gösteren kayıtlardır. ‘Görüntüleme durduruldu’ ifadesi internet kesintisi ya 

da tarayıcı sekme değiştirilmesinden kaynaklı olabilir, bu durumlar öğrencinin kopya 

çektiğini ispatlamaz. 

 

* Sınav itirazları için öğrencilerin bağlı bulunduğu birimle (dekanlık, yüksek okul, enstitü 

gibi) irtibata geçmesi gerekmektedir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtoQwEeghFs&amp;feature=youtu.be
https://youtu.be/nwDdmhUSabE

