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Bilgi Notu 

• 2022/2023 Bahar yarıyılında üniversitemizdeki vize sınavları zoom platformu 

kullanılarak gözetimli bir şekilde gerçekleştirilecektir.  

• Öğretim elemanları Open LMS sisteminde oluşturulacakları vize sınavına ek olarak 

zoom oturumu tanımlaması yapacaktır. 

• Zoom oturumlarının tanımlaması sadece Üniversitemiz kadrosundaki öğretim 

elemanları tarafından yapılabilecektir. 

• Misafir öğretim üyeleri, Open LMS sisteminde sınavlarının kendilerini tanımlayacak, 

fakat zoom oturumları gözetmenler tarafından tanımlanacaktır. 

• Üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda sınav esnasında zoom 

platformuna katılmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  
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Sınav Oluşturma 
 

• Uzaktan eğitim sistemine giriş yapılır. 

• Derslerim kısmından sınav ekleme işlemi yapılacak olan dersin üzerine tıklanır. 

• “İçindekiler” kısmının altında yer alan “yeni bir bölüm oluştur” seçeneği seçilerek “Final 

Sınavı” adında yeni bir bölüm oluşturulur.  

• Oluşturulan bölüme tıklayarak “Öğrenim etkinliği oluştur” butonuna tıklanır “Sınav” 

sekmesine seçilir. (Resim 1) 

 

Resim 1 

• Karşımıza gelen ekranda sınava bir ad belirleyip, açıklama girilir. Zamanlama kısmından sınavın 

başlayacağı, biteceği tarih aralığı ve sınav süresi girilir. “Kaydet ve derse dön” butonuna tıklanır. 

(Resim 2) 

• Sınavdaki soruların hepsinin açık uçlu olması tercih edilirse, sınav oluşturma ekranının sağ 

panelindeki “Düzen” sekmesinden “Geziti yöntemi” yazan kısımdaki bölümü “Serbest” olarak 

ayarlanması gerekmektedir. Çoktan seçmeli sınavda, açık uçlu soru sorulacaksa bu kısım yine 

“Ardışık” olarak kalmalıdır.(Resim 2) 

**Diğer ayarlar sabit kalmalıdır.

 

Resim 2 
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Sınava Soru Ekleme  
 

• Oluşturulan sınav ders içinde listelenir. Soru eklemek için sınavın üzerine tıklanır.(Resim 3) 

 

 

Resim 3 

 

• Karşımıza gelen ekrandan “Soru Ekle” butonuna tıklanır.  

Ekranın ortasında çıkan “Soru Ekle” butonu ilk girişinizde çıkmaktadır. Soru 

ekleme/çıkarma/düzeltme işlemleri ile ilgili bir sonraki girişlerinizde sağ üst köşeden Ayarlar 

tuşuna basarak açılan pencereden ”Sorular”  sekmesine tıklanır.(Resim 4) 

 

**Sınav ile ilgili tarih bilgilerini bu ekrandan görebilirsiniz. 

 

Resim 4 
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• Açılan sayfadan soru ekleme/çıkarma gibi işlemler yapılacaktır. “Ekle” butonu tıklanır, “Yeni 

Bir Soru” seçeneği seçilir. (Resim 5) 

 

Resim 5 

Çoktan Seçmeli Soru Ekleme 
 

Açılan pencereden “Çoktan seçmeli” seçeneği seçilerek “Ekle” butonuna basılır. (Resim 6) 

 

 

Resim 6 
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• Soru oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Doldurulması 

gereken bölümlerin sağ köşesinde *Gerekli ibaresi bulunur. (Resim 7) 

 

Resim 7 

#1. Soru için kısa bir ad girilir. Bu bölüm soru bankasında soruları bulmanızı kolaylaştırır. 

#2. Soru metni girilir. Metin biçimlendirme panelinden vurgulama, maddelendirme, resim vb. işlemler 

yapılabilir. 

#3. Sorunun not değerini belirleyebilirsiniz. Oluşturulan soruların listeleneceği ekrandan istenilen 

soruya farklı notlandırma yapılabilir. 

#4. Varsayılan olarak gelen “Sadece bir yanıt” olarak kalması gerekmektedir. 

#5. Sorunun cevap sırası öğrencilere rastgele olarak gelecektir.  

#6. Sorunun 1.nci şıkkı girilir. Her şık için ayrı alan bulunmaktadır. Doğru şıkkın olduğu seçeneğin altında 

bulunan “Not” kısmında “%100” seçilir. Yanlış şıklar için varsayılan olarak gelen “Hiçbiri” kalmalıdır. 

**Geribildirim kısımları boş bırakılır. 

İlgili alanlar doldurulduktan sonra sayfa sonunda bulunan “Değişiklikleri Kaydet” butonuna tıklanır. 
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• Oluşturulan sorular aşağıdaki resimde olduğu gibi listelenir. Sınav’da soruların karışık gelmesi 

için “Soruları karıştır” seçeneği seçili olması gerekir. (Resim 8) 

 

Resim 8 

#1. Soruyu düzenler. 

#2. Soru ön izleme penceresinde görüntülenir. 

#3. Soruyu siler. 

 

Yazılı Sorusu Ekleme 
 

• “Ekle” butonu tıklanır, “Yeni Bir Soru” seçeneği seçilir. 

• Karşımıza gelen ekrandan “Yazılı” seçeneği seçilerek “Ekle” butonu tıklanır. 

• Soru adı ve soru metni girilir.  

 

Resim 9 

#1. Öğrencinin soruya cevap vereceği yanıt penceresidir. HTML Editör olarak kalabilir.  

#2. Soruya öğrencinin boş bırakmaması, metin girmesini sağlar. 

#3. Cevap verilen pencerenin boyutunu belirler.  

#4. Soruya ek dosya yüklenmesine izin verme ayarları yapılır. 
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• “Değişiklikleri Kaydet” butonuna tıklanır soru kaydedilir. 

 

• Sınav sorularını oluşturduktan sonra “Sınav Düzenleme” ekranında sorular listelenecektir. 

Sorunun sağında bulunan “Kalem” butonuna tıkladığımızda sorunun puanını girip klavyeden 

“Enter” tuşuna basarak kolay yoldan değişiklik yapılabilir. Girilen puanlamalar “Toplam not” 

kısmında 100’den fazla olmamalıdır. (Resim 10) 

 

Resim 10 

• Sınav başlangıç saatine kadar sorularda düzenleme yapabilirsiniz. 

 

• Toplu soru ekleme yoluyla soru bankasına eklenen soruları sınava eklemek için sınav 

düzenleme ekranında “Ekle” butonu tıklanır, “Soru Bankasından” seçeneği seçilir. (Resim 11) 

 

• Soru bankasına sınavda sorulacak soru sayısından fazla soru eklenip sınavda öğrencilere farklı 

sorular gelmesi için, “Ekle” butonu tıklanır, “Rastgele bir soru” seçeneği seçilir. (Resim 11) 

 

 

Resim 11 
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• Soru bankasından seçeneğinden sınavda sorulacak sorular seçilerek “Seçilen soruları sınava 

ekle” butonuna tıklanır. (Resim 12) 

 

Resim 12 

• Rastgele seçeneğinden sınavda sorulacak soru sayısı seçilerek “Rastgele soru ekle” butonuna 

tıklanır.(Resim 13) 

 

Resim 13 

 

• Aşağıdaki görselde soru bankasından eklenen 1 soru ve rastgele eklenen 1 soru görülmektedir. 

(Resim 14) 

 

 

Resim 14 



Sayfa | 9 

 

 

Toplu Soru Ekleme İşlemleri (Çoktan Seçmeli) 
 

• Bilgisayar ekranına Mouse ile sağ tıklayıp Yeni → Metin belgesi oluşturulur. (Resim 15) 

 

Resim 15 

• Oluşturulan Metin Belgesi açılır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar, soru metni ve cevabı 

tek bir satırda olacak şekilde girilmelidir. Soru metni ve cevabı uzun olması durumunda 

program bir alt satıra kendisi geçmelidir. Soru metni girildikten sonra “Enter” tuşuyla bir alt 

satıra inerek cevaplar girilmelidir. Cevaplarda aynı şekilde tek bir satırda ve satırlar arası boşluk 

bırakılmamalıdır. Sadece ikinci soruyu geçerken boşluk bırakılmalıdır. Soru şıkları yazılırken 

parantez “)” ile yazılmalı, sorunun doğru şıkkı ise ANSWER: yazarak belirtilmelidir. Aşağıdaki 

görselde 3 soru sisteme yüklenecek şekilde gösterilmiştir. (Resim 16) 

 

 

Resim 16 
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• Soruların yükleneceği ders LMS’de açılır. Dersin sağ üst köşesindeki yer alan ayarlar butonuna 

(Çark simgesi)  tıkladıktan sonra açılan ekranda “Soru Bankası” seçilir.(Resim 17) 

 

 

Resim 17 

 

• Soru bankasına yüklenen sorular kategorize edilebilmektedir. Soruları kategorize etmeninin 

avantajı sınav hazırlanırken soru bankasından kategorilere göre rastgele soru getirilmesi için 

kullanılabilecek olmasıdır. Kategori oluşturmadan soru ekleme işlemlerinde ise dersin 

varsayılan sabit kategorisine eklenmektedir. 

• Karşımıza gelen ekrandan “Kategoriler” kısmı seçilir, kategori adı girilerek “Kategori Ekleyin” 

butonuna tıklanır. Birden fazla kategori eklenmek isteniyorsa aynı işlem uygulanır. Aşağıdaki 

görselde örnek olarak oluşturulan 3 adet kategori gösterilmiştir. (Resim 18)  

 

 

Resim 18 
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• Soruları yüklemek için, Soru bankası bölümünde “Al” seçeneğine tıklanır. Dosya biçiminden 

“Aiken formatı” seçilir, kategori oluşturulduysa “Kategori aktar” kısmından, soruların 

eklenmesi istenilen kategori seçilir. İçeri aktar kısmından “Dosya Seç” butonuna tıklanır, 

soruların hazırlandığı Metin belgesi yüklenir ve “İçeri Aktar” butonuna tıklanır. (Resim 19) 

 

 

Resim 19 
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• Karşımıza gelen ekrandan “Devam” butonuna tıklayarak soruların ekleme işlemi tamamlanır. 

(Resim 20) 

 

Resim 20 

 

• Soru bankasındaki “Sorular” kısmından yüklenen sorular görüntüleyebilir, soruların yanındaki  

“Düzenle” seçeneğinden soruyu görüntüleme, düzenleme, silme gibi işlemler yapılabilir. 

Sorular kategoriler halinde sisteme yüklendiyse, bir kategori seç kısmından kategorilerdeki 

soruları görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki görsel “Vize Sınavı (Orta)” kategorisine eklenen 3 adet 

soru görülmektedir. (Resim 21) 

 

Resim 21 
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Sınav Sonuçlarını Görüntüleme/Notlandırma 
 

• Sınav bitiş tarihinden sonra sınavı gerçekleşen derse tıklanır. 

• Oluşturmuş olan sınavın üzerine tıklanır. (Resim 22) 

 

Resim 22 

• Karşımıza gelen ekranda “Uygulamalar” yazan yere tıklanır.(Resim 23) 

 

 

Resim 23 
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• Açılan ekranda sınava giren öğrencilerin raporları listelenir.  

• Yazılı sorusuna not vermek için, “Notlandırma gerekir” seçeneğine tıklanır. Cevap boş 

bırakıldıysa bu kısımda X işareti olur.(Resim 24) 

 

 

Resim 24 

 

 

• Açılan pencerede öğrencinin cevabı görüntülenir. “Yorum yap veya notu değiştir” yazısına 

tıklanır.(Resim 25) 

 

Resim 25 

• Yazılı sorusuna “Not” kısmından not işlemi yapılır, “Kaydet” butonuna basılır.(Resim 25) 
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Resim 26 

• Yazılı sorunun not işleminden sonuçların listelendiği sayfa yenilemeniz durumunda nihai 

sonuçlar ekrana yansıyacaktır. (Resim 26) 

• Tablo verileri kısmından istenilen format seçilip (excel, html, pdf) sonuçları bilgisayara indirme 

işlemi yapılır.(Resim 27) 

 

 

Resim 27 

 



Sayfa | 16 

 

Open LMS Sisteminden Zoom Oturumu Oluşturma 
 

• Zoom oturumu sadece kadrolu öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

Misafir kadrosundaki öğretim üyeleri için derslerine atanan gözetmenler tarafından zoom 

oturumu oluşturulacaktır.  

 

• Dersin “İçindekiler” kısmı altında sınav tanımlamasının yapılmış olduğu bölüme tıklanır. 

 

•  “Öğrenim etkinliği oluştur” kısmından basılarak “Zoom toplantısı” sekmesine tıklanır.(Resim 

28) 

 

 

Resim 28 

 

 

 

• Karşımıza gelen ekranda zoom oturumuna bir ad belirleyip(Ders Adı – Final Sınavı Zoom 

Oturumu), açıklama girilir. Ne Zaman kısmından sınavın başlayacağı tarih/saati girilir, süre 

kısmında oturumun ne kadar süreceğini belirlenir. 

• Derse gözetmen atanmadıysa “Kaydet ve derse dön” butonuna tıklayarak işlem tamamlanır. 

(Resim 29) 

Öğrenci sayısı fazla olan derslere gözetmen atanmaktadır. Atanan gözetmenleri zoom oturumuna co 

host(yardımcı oturum sahibi) rolünde atamak için “Alternative Hosts” kısmına dersinize atanan 

gözetmenin ticaret uzantılı mail adresi yazılır. Birden fazla gözetmen atandıysa “Alternative Hosts” 

kısmına gözetmenlerin mail adreslerinin arasına virgül koyarak ekleme işlemini yapılabilir. Örn. 

test1@ticaret.edu.tr,test2@ticaret.edu.tr  (Resim 29) 

**Gözetmenler için bilgilendirme kılavuzun sonunda yer almaktadır. 

mailto:test1@ticaret.edu.tr,test2@ticaret.edu.tr
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Resim 29 

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 

  

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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Zoom Oturumunu Başlatma 
 

• Sınav başlangıç saati geldiğinde oluşturulan zoom oturumuna tıklanır. (Resim 30) 

 

Resim 30 

• “Toplantı Başlat” butonuna tıklanır. (Toplantı Başlat butonu sınav için belirlenen saatten 15 

dakika öncesinde aktif olmaktadır.) (Resim 31) 

 

 

Resim 31 

• Uygulama tarafından tarayıcı sayfasına yönlendirilen kullanıcı aşağıdaki uyarı ile 

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

programında açılması sağlanır. (Resim 32) 

 

Resim 32 
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• Zoom oturumu açıldığında aşağıdaki görseldeki ekran ile karşılaşılır. Örnek görselde toplantı 

sahibi(host) ve öğrenci gösterilmektedir.(Resim 33) 

 

 

Resim 33 

#1. Oturumun kayıt altında olup olmadığını ifade eder. 

#2. Mikrofonunu aç/kapa işlemleri gerçekleştirilir. 

#3. Kameranızı aç/kapa işlemleri gerçekleştirilir. 

#4. Oturumdaki öğrencilerin listesini görüntüleyebilir, kısıtlama işlemleri gerçekleştirilir. 

#5. Sohbet panelidir. 

#6. End butonuna basarak “end meating for all” seçeneği seçildiğinde oturum tamamen sonlandırılır. 
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Zoom Oturumunun Raporunu İndirme 
 

• Bu rapor sınav tutanağı olarak kabul edilecektir. Zoom oturumuna katılmayan öğrenci sınava 

katılmamış sayılacaktır. 

• https://ticaret-edu-tr.zoom.us adresine giriş yapılır. 

• Açılan sayfadan ekranın sağ üst köşesinden “Login/Giriş” butonuna tıklanır. 

• Zoom hesabı kullanıcı adı ve şifresi girilerek sisteme giriş yapılır. 

• Raporda oturuma kimin katıldığı, hangi saat diliminde girdiği ve ne kadar süre kaldığı ile ilgili 

bilgiler bulunmaktadır. 

• Zoom hesabına giriş yapılan ekrandan “Reports” kısmından “Usage” yazan yere tıklanır. (Resim 

34) 

 

Resim 34 

 

• Karşımıza gelen ekrandan tamamlamış oturumların listesi görüntülenecektir. Raporu 

indirilmek istenilen oturumun bulunduğu satırdaki “Participants” kısmının altında yazan 

rakama tıklanır. (Resim 35) 

 

 

Resim 35 

https://ticaret-edu-tr.zoom.us/
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• “Export” butonuna tıklayarak indirme işlemi gerçekleştirilir. (Resim 36) 

 

 

Resim 36 

 

• İndirilen rapor “.csv” (virgülle ayrılmış değerler) dosya türündedir. Veriler tek bir hücrede virgül 

ile ayrılmış olduğundan anlaşılır olmayabilir. Raporun daha anlaşılır olması için aşağıda adımları 

takip edebilirsiniz. 

•  Rapor excelde açılır. Verilerin bulunduğu sütun seçilir. “Veri” sekmesinde yer alan “Metni 

Sütunlara Dönüştür” butonuna tıklayınız. (Resim 37) 

 

Resim 37 
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• “Sınırlandırılmış” seçeneğini işaretleyerek İleri butonuna tıklayınız. (Resim 38) 

 

 

Resim 38 

• Ayırıcılar bölümünden “Virgül” seçeneğini işaretleyerek “Son” butonuna tıklayınız. (Resim 39) 

 

 

Resim 39 

• Bu adımlardan sonra her veri farklı sütunlarda görüntülenecektir. 

• Uygulanan ayarları kaydetmek için dosya kısmından “Farklı Kaydet” seçilerek “Excel Çalışma 

Kitabı” formatında kayıt işlemi gerçekleştirilir. 
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Oturum Kaydını Görüntüleme  
 

• Zoom hesabına giriş yapılan ekrandan “Recordings” kısmı seçilir, görüntülenmek istenilen 

oturumun adına tıklanır. (Resim 40) 

 

Resim 40 

• Karşımıza gelen ekrandan oturum kaydını görüntüleyebiliriz. (Resim 41) 

 

Resim 41 
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Sözlü Sınav İçin Sanal Sınıf Oluşturma 
 

• Sanal sınıf oluşturulacak derse giriş yapılır. 

•  “Öğrenim etkinliği oluştur” butonuna basılarak “Collaborate” sekmesine tıklanır. (Resim 42) 

 

 

Resim 42 

 

Sanal Sınıf Ayarları 

 

Resim 43 
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#1. Sanal sınıf oturum adı girilir. 

#2. Açıklamalar bu kısma yazılır. 

#3. Açıklama girildiyse sanal sınıf ekranında görünmesi için bu seçeneği seçili olması gerekmektedir. 

#4. Başlangıç tarih/saati girilir.  

#5. Sanal sınıfın aktif olacağı süre belirlenir. Maksimum 2 saat 30 dakika olarak oluşturulabilir. Oturum 

daha uzun süre sürecekse “Kurs Süresi” seçilir ya da ikinci bir sanal sınıf oluşturulması gerekir. 

#6. Sanal sınıfa derse kayıtlı olmayan biri davet edilmek istenirse, “Collaborate konuş erişimine izin 

ver” seçeneği seçilmelidir. “Collaborate konuk rolü” bölümünden derse davet edilen kişinin rolü 

seçilebilir. 

“Kaydet ve derse dön” butonuna basarak işlem tamamlanır.(Resim 43) 

 

• Oturuma katılmak için oluşturulan sanal sınıfın üzerine tıklanır.(Resim 44) 

 

 

Resim 44 

 



Sayfa | 26 

 

“Oturuma Katıl” butonunu tıkladığımızda sanal sınıf ekranı açılacaktır(”Oturuma Katıl” butonu 

başlangıç saatinden 15 dakika öncesin aktif olmaktadır). Sanal sınıf oluştururken  “Collaborate konuş 

erişimine izin ver” izin verildiyse “Konuk bağlantıları” kısmından bağlantı linki kopyalanarak oturuma 

katılması istenen kişiyle paylaşılır.(Resim 45) 

• “Kayıtlar” kısmında oluşturulan sanal sınıf kaydı görüntülenir. Kaydın uzunluğuna göre video 

haline dönüştürülmesinde gecikmeler olabilir.(Resim 45) 

 

 

Resim 45 
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Proje/Ödev Oluşturma 
 

• Derslerim kısmından ödev ekleme işlemi yapılacak olan dersin üzerine tıklanır. 

• “Öğrenim etkinliği oluştur” butonuna basılarak “Ödev” sekmesine tıklanır. (Resim 46) 

 

 

Resim 46 

 

Ödev Ayarları 

 

 

Resim 47 
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#1. Ödev adı girilir. 

#2. Ödev ile ilgili açıklamalar, bilgilendirmeler girilir. 

#3. Açıklamanın ödev ekranında görünmesi için bu seçeneği seçili olması gerekmektedir. 

#4. Ödev için belirlenen son teslim tarih/saati girilir. 

Uygunluk bölümünde; 

#5. Ödevlerin ne zaman yüklenmeye başlanacağı tarih/saat belirlenir. Herhangi bir ayar yapılmazsa 

ödevin oluşturma tarihinden itibaren öğrenciler ödev yükleme işlemlerini gerçekleştirilebilir. 

#6. Son teslim tarihinden(#4) sonra öğrenciler ödev yükleme işlemi yapabilmektedir. Kesilme tarihi 

kısmı etkinleştirilirse bu alana girilen tarih/saatinden sonra öğrenciler ödev yükleme işlemi yapamaz. 

Ödev yükleme işlemlerini son ana bırakılma ve bağlantı sorunu yaşanması durumlarına kısa bir süre 

tolerans tanıma imkânı sağlanabilir(Ödevleri görüntüleme ekranında öğrencinin son teslim tarihinden 

sonra ödevi gönderdiği ibaresi bulunur). 

#7. Sistem üzerinde Öğretim Görevlisine notlandırma işlemi ile ilgili bildirim yapılmasını sağlar. 

#8. “Gönderim türleri” bölümünden gönderilecek dosya miktarı, dosya boyutu, dosya tipleri 

ayarlanabilir.  

#9. Öğrenciler ödev yükleme işleminin kesilme tarihine kadar ödevleri üzerinde düzenleme, silme 

işlemleri yapabilmektedir. Ödev gönderimi yapıldıktan sonra işlem yapılmasını engellemek için, 

“Öğrencilerin gönderim butonunu tıklaması gerekir” kısmını Evet olarak seçilmesi gerekir. 

• “Kaydet ve derse dön” butonuna basarak Ödev oluşturulur.(Resim 47) 

 

Ödevleri Görüntüleme/Notlandırma  
 

• Oluşturmuş olan ödevin üzerine tıklanır. (Resim 48) 

 

Resim 48 
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• “Tüm gönderimleri görüntüle/puanla” tıklandığında ödevlerini gönderen öğrencileri, 
puanlama işlemlerini gerçekleştirilir. (Resim 49)  
 

 

 

Resim 49 

 

 

Resim 50 

#1. “Bütün gönderimleri indir” seçeneği seçildiğinde tüm ödevler bilgisayara indirilir. 

#2. Öğrencilerin ödevleri listelenir.  

o “Durum” kısmında öğrencinin ödevi gönderdiği gösterilir. Son teslim tarihinden sonra ödev 

gönderilmesi durumunda bu kısımda gecikme süresi gösterilir. 

o “Not” kısmından ödevi görüntüleme, notlandırma işlemi yapılır.  

o “Düzenle” kısmından not yükseltme işlemi, tekrar gönderimi engelleyebilir, ek süre tanıma 

işlemi yapılır. 

#3. Seçilen öğrenciler için; ödev gönderme işlemlerini kilitleyebilir, kilidini açabilir, ödevlerini indirebilir, 

ödevlerini kaldırma ve ek süre tanıma işlemleri yapılabilir. 

#4. Bir sayfada kaç öğrencinin ödevinin görüntüleneceği ayarlanır. (Resim 50) 
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Zoom Oturumunda Gözetmenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 
 

• Misafir kadrosundaki öğretim üyelerinin derslerindeki zoom oturumlarını sınav ile eş zamanlı 

olacak şekilde derse atanan gözetmenlerin oluşturması gerekmektedir. Zoom oturumunun 

oluşturulması ile ilgili kılavuzdaki “Open LMS Sisteminden Zoom Oturumu Oluşturma” 

kısmındaki adımları takip edebilirsiniz. 

 

• Gözetmenler derslere “teacher” rolünde atanacaktır. Open LMS sistemine girdiğinde 

ekranınızda çok ders görüleceğinden takibinin yapılabilmesi için sınav takvimindeki 

tarih/saatinden 1 gün öncesinde zoom oturumunun derste oluşturulup/oluşturulmadığı 

kontrol edilmesi gerekir.  

 

• Öğretim üyesinin aynı saat diliminde birden fazla sınavı var ise diğer şubelerdeki zoom 

oturumlarını derslere atanan gözetmenler oluşturulmalıdır. 

 

• Öğretim üyesi tarafından oluşturulan zoom oturumuna tıklayarak “Alternative hosts” kısmına 

gözetmen tanımlaması yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Öğretim üyesi tarafından 

tanımlama yapılmaması durumunda görselde belirtilen kısım görünmeyecektir. (Resim 51) 

 

 

 

Resim 51 

 

 


