
 

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open LMS 

Gözetimli Sınav 

Kılavuzu 

(Öğrenci) 
 



 

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 Etkin bir sınav deneyimi için mobil cihazlar yerine, bilgisayar ortamından sınavlara 

katılım sağlanması önerilir. 

 Sınav takvimine göre her dersin sınavı belirlenmiş zaman dilimleri arasında 

yapılmaktadır. Sınavınızı kaçırmamak için sınavdan 10 dakika önce sistemde hazır 

bulunmanız önerilir. 

 2022-2023 bahar dönemi ara sınavları zoom programı kullanılarak gözetimli olarak 

gerçekleştirilecektir. Zoom programına giriş yapmadan Open LMS sistemi 

üzerinden sınav sorusunu yanıtlayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Sınavda her bir soru ve cevap alanları ayrı ayrı sayfalarda/ekranlarda gelecektir. 

 Her bir öğrencinin soru ekranına sınavdaki soruların sırası ve sorunun seçenekleri 

rastgele ve karışık biçimde gelecektir. 

 Çoktan seçmeli soruların sadece bir tane doğru cevabı olacaktır. Dolayısıyla sadece 

bir seçenek işaretlenebilir. 

 Çoktan seçmeli sınavlarda bir soru görüldükten sonra cevabın işaretlenmesi ya da 

işaretlenmemesine bağlı kalmaksızın diğer soruya geçilirse tekrar bir önceki 

soruya geri dönülmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir. 

 Sınav sırasında soruların her biri için özel olarak tanımlanmış “soru süresi” 

bulunmamaktadır. Sınavın süresi tüm soruları kapsamaktadır. 

 Sınav esnasında sınavın bitimine kalan süre ekranda takip edilebilir şekilde 

görülebilecektir. 

 Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması yasalarımızca 

suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. 

 Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

 Sınav esnasındaki her türlü sorunuz ve talebiniz için ue.destek@ticaret.edu.tr 

adresine mail atabilir veya uzem.ticaret.edu.tr adresindeki canlı chat üzerinden 

sistem yöneticisine ulaşılabilirsiniz. 

 Öğrenciler her bir dersin sınav için tanınan sürenin sonunda sınavını tamamlamış 

olacaktır. Öğrenciler, sınav süresinin dolmasından önce cevaplamalarını 

tamamlamaları halinde “Sınav Bitti/Sınavı Sonlandır” tuşuna basarak sınavı 

mailto:ue.destek@ticaret.edu.tr
https://uzem.ticaret.edu.tr/index.html
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bitirebileceklerdir. Bu tuşa basılması nihai cevapların kayıt altına alınması ve sınav 

sorularının artık cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

 Sınav esnasında yaşanan teknik aksaklıklara bağlı olarak yapılan itirazlar, sınav 

tarihinden en fazla 3 gün içerisinde Fakülte Dekanlığına/Enstitü Müdürlüğüne 

elektronik posta veya fiziki dilekçe yoluyla yapılır. 

 Sistemden herhangi bir sebep ile düştüğünüzde o ana kadar verdiğiniz cevaplar 

otomatik olarak kaydedilecektir. Sisteme tekrar bilgisayar ya da telefonunuz ile 

giriş yaparak, sorulara kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Son soruya gelmeden 

süre dolsa bile verdiğiniz cevaplar kaydedilmiş olacaktır. 

 Sınav başlamadan önce her öğrencimiz Öğrenci Kimlik Kartını kameraya tutarak 

kimlik doğrulaması yapması gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartı olmayan 

öğrencilerimiz Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesini kameraya göstermesi gerekir. 

 Kameraların sınav süresince açık tutulmasına ilişkin uygulama 24.03.2016 tarih ve 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmemektedir. 

Anılan Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği durumlar belirtilmiştir. Söz konusu 

düzenlemenin (ç) bendinde, veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması; (e) bendinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, bu 

uygulamada herhangi mahremiyet ihlali bulunmamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz, 

sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplanan kişisel verileri, Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkalarına 

açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, herhangi bir kopya 

olayını belgeleyen görüntüler dışındaki tüm görüntülerin, işlenme amacının sona 

ermesi durumunda silinerek yok edileceğini taahhüt etmektedir. 
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ÖNEMLİ: Web tarayıcısı olarak Google Chrome, Firefox, Safari kullanılabilir. En iyi deneyim için web 

tarayıcısı olarak Google Chrome'u kullanmanızı önerilmektedir. İnternet Explorer desteği 

bulunmamaktadır. 

ÖNEMLİ: Sınav esnasında teknik bir sorun yaşamamanız için final haftasından önce zoom ortamında 

bilgisayarınızın ses/kamera testini https://zoom.us/test linkinden kontrol ediniz. 

 

Blackboard LMS Sistemine Giriş 
 

 https://ticaret.mrooms.net adresine girilir.  

 Karşımıza gelen ekranda “Giriş Yap” butonuna tıklanır. (Resim 1) 

 

Resim 1 

 Öğrenci Bilgi Sistemi(ÖBS)’nde kullanmakta olduğunuz Kullanıcı adı ve Şifre bilginiz 

girilerek “Giriş Yap” butonuna tıklanıp sisteme erişim sağlanır. 

**Blackboard Open LMS giriş kısmında şifre ile ilgili sorun yaşıyorsanız aşağıdaki linkten detaylara 

erişebilirsiniz. 

 https://cozummerkezi.ticaret.edu.tr/ 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/test
https://ticaret.mrooms.net/
https://cozummerkezi.ticaret.edu.tr/
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Zoom programı bilgisayarda yüklü değilse aşağıdaki bağlantı üzerinden yükleme dosyasını 

indirilebilirsiniz. İndirilen dosyaya tıklayarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz. 

Zoom Programı: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 

Zoom Oturumuna Katılma 
 

**Zoom hesabınız olmasa da uzaktan eğitim sistemi üzerinden zoom oturumuna katılabilirsiniz. 

 

 Uzaktan eğitim sisteminde sınav işlemi yapılacak derse girilir. 

 

 Derste oluşturulan zoom oturumuna tıklanır. (Resim 2) 

 

 

Resim 2 

 

 “Toplantıya Katıl” butonuna tıklanır. (Toplantıya Katıl butonu sınav saatinden 15 dakika 

öncesinde aktif olmaktadır.) (Resim 3) 

 

 

Resim 3 

 

 Uygulama tarafından tarayıcı sayfasına yönlendirilen kullanıcı aşağıdaki uyarı ile 

karşılaşılacaktır. “Zoom Meetings adlı uygulamayı aç” seçeneği seçilerek oturumun Zoom 

programında açılması sağlanır. (Resim 4) 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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Resim 4 

 

 Zoom uygulamasına girişte kullanıcı adınız isim ve soy isim olarak kullanılmalıdır. 

 Zoom oturumu açıldığında aşağıdaki görseldeki ekran ile karşılaşılır. Sınav başlamadan önce 

ekranın sağ alt köşesinde bulunan kamera simgesinden görüntünüzü paylaşmanız 

gerekmektedir. Öğretim üyesi veya gözetmen aksini belirtmediği takdirde mikrofon kapalı 

kalacaktır. Sınav başladığında zoom programını simge durumuna küçültüp sınavınıza erişim 

sağlayabilirsiniz. (Resim 5) 

 

 

Resim 5 
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Sınav İşlemleri 
 

 Derslerim kısmından Sınav işlemi yapılacak derse tıklanır. 

 Sınav aktivitesini Öğretim Üyesi tarafından dersin sol tarafında(İçindekiler) kısmında da ayrı bir 

bölüm içinde oluşturabilir ya da Giriş kısmının altında oluşturabilir. (Resim 6) 

ÖNEMLİ: İlan edilen sınav tarih/saatinden önce sınavınızın ders içinde görüldüğünden emin olunuz. 

 

 

Resim 6 

 

 Oluşturulan sınav aktivitesine tıklanır. 

 Karşınıza gelen ekranda sınavın başlangıç/bitiş tarihi, sınav süresi ve açıklamaları görebilirsiniz. 

 Sınav başlangıç saati geldiğinde “Attempt quiz” butonuna basılır.(“Attempt Quiz” butonu sınav 

başlangıç saatine kadar görünmez)(Resim 7) 

 

 

Resim 7 
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 “Uygulamayı başlat” butonuna basılarak sınav başlatılır.(Resim 8) 

 

 

Resim 8 

 

 Sınav esnasında ekranın sol alt köşesinde kalan süre yer alacaktır.  

 Sınav gezintisi bölümünde sınavdaki soru sayısını görebilirsiniz.  

 Sorunun cevabını işaretleyip “Sonraki sayfa” butonuna tıkladıktan sonra, bir sonraki soru 

görüntülenecektir. Çoktan seçmeli sınavlarda soruyu geçtikten sonra bir daha 

düzeltme/değiştirme yapılamayacaktır. (Resim 9) 

 

 

Resim 9 
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 Sınav sonunda “Uygulamayı bitir” butonuna basılır ve karşınıza gelen ekrandan “Tümünü 

gönder ve bitir” butonuna basılır.(Resim 10) 

 

 

Resim 10 

 Açılan onay penceresinden “Tümünü gönder ve bitir” butonuna basılarak sınav sonlandırılır. 

(Resim 11) 

 

Resim 11 

 

 Karşınıza gelen ekranda sınavınızın başarılı bir şekilde sonlandırıldığını görebilirsiniz. (Resim 12) 

 

Resim 12 


