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BŞEÜ-UZEM UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL) VE BÜTÜNLEME SINAVLARI 

İÇİN ÖDEV EKLEME KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Öncelikle Dönem sonu (final) ödevlerinin tanımlamasında ara sınav ödev tanımlaması için kullanılan 

tüm ayarlar ve kurallar aynı şekilde geçerlidir. Sadece aşağıdaki maddeler genişletilmiştir.  

1. DÖNEM SONU SINAVI (FİNAL) VE BÜTÜNLEME ÖDEV ETKİNLİĞİ OLUŞTURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ 

GİBİ YENİ HAFTA OLUŞTURULUP SINAV İÇİNE EKLENECEKTİR. 

Dönem sonu (final) ödev etkinliği dersinizin sayfasında istediğiniz bir hafta içerisinde ya da, dersin hafta 

temalı göründüğü ekranda en üstte bulunan ilgili dersin duyuruları menüsünde oluşturulabilir. Burada 

yetki tamamen dersin öğretim elemanına aittir.   

Öncelikle uzaktan eğitim siteminde aşağıdaki gibi yeni bir hafta eklenir.  

 

Sonraki adımda Bölüm Sayısı “1” seçilerek yeni bir hafta eklenir. 

 

Yeni eklenen hafta bilgisinin tarih aralıkları düzenle simgesine tıklanarak 08Haziran -20 Haziran tarihi olarak 

değiştirilir. 

 

Tarih bilgisi değiştirildikten sonra yeni haftanın görünümü aşağıdaki gibi olacaktır. Final Ödevi bu etkinliğe ara 

sınav ödev oluşturma kurallarına olduğu gibi eklenecektir. 
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2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonu sınavı (final) ödev etkinliği sizlere EBYS üzerinden 

gönderilen senato kararlarında belirtildiği gibi yapılacaktır. Sınav kurallarında belirtilen şekilde sorular 

hazırlanacaktır.  

Örnek olarak oluşturulmuş bir Final Ödev etkinliğini aşağıda görebilirsiniz. 

 

2. Dönem sonu sınavı (final) ödev etkinliğinde sınav programı akademik birimler tarafından yapılacak 

olup ilgili Öğretim Elemanı sınav/ödev etkinliğini bu program dahilinde oluşturacaktır. Her ders için 

sınav tarihi farklı olabilir ve burada sorumluluk birim ve dersin öğretim elemanına aittir.  Aşağıdaki 

örnekte ilgili ders için sınav tarihi birimi tarafından 11 Haziran 2020 olarak belirlenmiş varsayımı kabul 

edilsin.  

Öğrencinin ödevi sisteme yüklemesi için senato tarafından 24 saat süre tanımlanmıştır. Ödevin 

başlangıcından bitişine 24 saat olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aşağıdaki örnekte ödev etkinliğinde saat 

başlangıcı 11 Haziran 2020 saat 00-00‘da başlayıp, 11 Haziran 2020 saat 23:59 da bitecek şekilde 

ayarlanmıştır. Dersin öğretim elemanı saat konusunda kendi yetkindir. Burada önemli olan tarih sınav 

için tanımlanan tarih olmalı, saat başlangıç ve bitiş 24 saat olmalıdır. Başlangıç 11 Haziran 2020 saat 

10:30 ayarlanmışsa bitiş mutlaka 12 Haziran 2020 saat 10:30 olmalıdır. Bu durum sunucu 

yoğunluğundan dolayı tavsiye edilmemektedir. 
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3. Ödev etkinliği öğretim elemanı tarafından istediği zaman oluşturulabilir. Yukarı örnekte belirtilen 

saat öğrencilerin sınav saatidir. Dersin öğretim elemanı ödevi tanımlamasından itibaren öğrencilerin 

görünümüne açabilir, veyahut gizleyip, sınav saati geldiğinde öğrencilerin görünümüne açabilir. Ödev 

etkinliklerinin ayarlarında gizleme ayarı mevcuttur. 

 

Ödev etkinliğini önceden oluşturup aşağıdaki gibi gizleyip, sınav saatinde öğrencilere aşağıdaki gibi 

açabilirsiniz. 

 

4. Ödev etkinliğinde öğrencilerin gönderebileceği dosya türleri senato kararlarında dördüncü maddede 

belirtilenler olabilir. Ara sınav ödevinde sadece pdf tanımlanmışken, dönem sonu sınav ödev etkinliği için video, 

ses dosyası, winrar vb. olarak belirlenmiştir. Fakat boyut kesinlikle 20 MB’ı geçmemelidir. Sistem 20 MB üzeri 

dosyayı kabul edememektedir. Ödev tanımlama ayarlarında gönderim türlerinde tanımlamalarda size uygun 

format seçilebilir. Burada öğrencilerin bilgilendirilmesi tamamıyla dersin öğretim elemanının sorumluluğundadır. 

Ödevi tanımlarken açıklama kısmına kabul edilen dosya türlerini belirtmelidir.  Ödev oluştururken öğrencilerin 

gönderebileceği dosya formatlarını aşağıdaki gibi seçebiirsiniz. 
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5. Ara sınav ödev etkinliğinde olduğu gibi dönem sonu ödev etkinliğinde de belirlenen tarihten sonra öğrenciler 

ödev yüklemeye devam edebilir. Fakat öğrencilerinizden, ödevini taslak halde bırakmış olanlar, hiç yüklememiş 

olanlar, kendi sayfalarında yüklemeye devam edebiliyor. Geç yükleyen öğrencinin ödevinin yanında ne kadar geç 

yüklediğini de sistem size bildirmektedir. Örnek olarak aşağıda sunulan fotoğrafta öğrenci “2 dk 44 sn” geç 

göndermiş. Bu süre sizlerde gün bazında değişebilir. Öğrencilerinizin süre bittikten sonra herhangi bir gönderim 

yapmasını istemiyorsanız, fotoğrafa görülen şekilde sol üstte “seç” seçeneği tıklanır (sınav için belirlenen saat 

dolduktan sonra) Ardından aşağıda “Gönderimleri kilitle” seçili durumdayken “GİT” ifadesini tıkladığınızda 

sayfanın üstünde sizlere uyarı çıkacaktır. Çıkan uyarıyı onayladıktan sonra öğrencilerin artık bir gönderim 

yapması engellenir. Açmak içinde aynı işlemler yapılabilir. Sadece aşağıda “Gönderimlerin Kilidini aç” 

seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Geç gelecek gönderimleri kabul edip etmeme tamamıyla dersin öğretim 

elemanının takdirindedir.  

 


