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2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 
Öğretim Elemanları İçin 

Online Sınav Uygulama Esasları 

 

1. Yıl içi sınavları, Fakültelerde 19-25 Nisan 2021, Meslek Yüksek Okullarında 26 

Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

2. Sınavlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “UZEM LMS” sisteminden 

yapılacaktır.   

3. Dersin öğretim elemanı sınav süresince öğrencilerin sınavda karşılaştıkları 

sorunlara çözüm üretmek adına ulaşılabilir durumda olması zorunludur. (mail, 

telefon, whatsapp vb.) 

4. Sınavlarda, her bir ders ve öğretim türü için ayrı ayrı sınav/soru girişi yapılması 

gerekmektedir. Sınavın oluşturulması işlemleri sınav saatinden en az 12 saat 

öncesinden tamamlanmalıdır.  

5. Dersin Öğretim Elemanının, her bir dersi için, “Sınavların Uygulama Biçimi, Sınav 

Süresi vb.” bilgileri en geç sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar, öğrencilere 

LMS ve SABİS sistemi Duyurular kısmından ilan etmesi zorunludur. 

6. Sınav takvimleri birimlerin web sayfalarında ilgili birimin sınav tarihinden 1 hafta 

önceden açıklanacaktır.  

7. Sınavlarda (test, klasik, karma vb.) başlangıç ve bitiş süresi tanımlanırken, sınav 

süresine ek olarak en az 15 dakika ilave edilerek tanımlanması gerekmektedir. 

(Örneğin: Sınav süresi 60 dakika ise sınava giriş için toplam süre 75 dakikadır).  

Üniversite Ortak Zorunlu Dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

İngilizce ve Bilgi Teknolojileri ve Kodlama) ve Üniversite Ortak Seçmeli Dersler 

120 dakikalık oturum içinde gerçekleştirilecektir. 

8. Dersin sınavı oluşturulurken, sınavların başlangıç ve bitiş saati, sınav takviminde ilan 

edilen zaman aralığına göre (en fazla 120 dakika) tanımlanmalıdır.  

9. Çoktan seçmeli Online Test Sınavları en az 25 soru üzerinden yapılması 

gerekmektedir. 

10. Online Test sınavlarda dört yanlış bir doğru cevabı götürmeyecektir. Her soru için en 

az 1 (bir) dk. süre verilmelidir. Sınav süresi belirlenirken öğrencinin soruyu okuyup 

anlaması dikkate alınarak her bir sorunun süresine göre planlama yapılmalıdır.  

11. Online Karma sınavlarda (açık uçlu sorular ile birlikte test, Doğru/Yanlış vb.) soru 

sayısı ve süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. 

12. Sınav süresi tamamlanmadan önce, herhangi bir nedenden dolayı sistemden çıkılması 

halinde, öğrenciler sisteme tekrar girebilecek ve sınavına devam edebilecektir. Bu 

süreçlerde geçen zaman sınav süresine dâhildir. Ancak Sınav için belirlenen 

sürenin dolması durumunda öğrenci sınava tekrar giremeyecektir.  

13. Ödev, Proje, Klasik Sınav vb. sınavlarda, sınavın türü ve projenin detayına göre 

başlangıç süresi sınav takviminden önce verilebilir.  Ödev ve Proje dokümanları en 

az 1 gün öncesinden paylaşılmalıdır. Ancak Bitiş tarihi biriminiz tarafından ilan 
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edilen Yıliçi Sınavları takvimindeki ilgili oturumun bitiş saatine göre 

tanımlanmalıdır. 

14. İlgili birim tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeret sınavları, 

öğrenciye öğretim elemanı tarafından 1 hafta öncesinden duyurularak yapılacaktır. 

15. Online sınavlar ile ilgili teknik problemleriniz (sistem sorunları, şifre sorunu, vb.) için 

teknikdestek@subu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Destek taleplerinizde;           

Ad-Soyad, yardım konusu ve cep telefonu numarası belirtmeniz gerekmektedir. 

16. Teknik olmayan diğer tüm problemleriniz için birim yöneticinizle irtibata 

geçebilirsiniz.   
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