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Sınav ve ödev oluşturmak için https://lms.tinaztepe.edu.tr/ adresinden giriş yapılır. Sisteme 

giriş için istenen kullanıcı adı ve şifre TC kimlik numaranızdır.   

A. KISA SINAV VE TEST HAZIRLAMA 

➢ İlgili ders seçildiğinde aşağıdaki diyalog kutusu karşımıza çıkacaktır.  

 

 

➢ Sol taraftaki kısa sınav ve testler satırında tıklanır 

Sınav için soru havuzu oluşturulmak istenilirse; 

➢ “Soru havuzu” seçeneği tıklandığında aşağıdaki sayfa açılacaktır 

 

 

➢ Bu sayfada “Yeni havuz ekle” seçeneği tıklandığında aşağıdaki sayfa açılacaktır 

 

 

 

https://lms.tinaztepe.edu.tr/
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➢ Havuz adı kısmına ilgili ders için belirlenen bir isim yazılır 

➢ Bölüm, açıklama, amaç, anahtar kelimeler isteğe bağlı doldurulabilir. Doldurulması zorunlu 

değildir. 

➢ “Kaydet” tuşuna basılarak sayfadan çıkış yapılır.  

Not: Birden fazla havuz eklenebilir veya havuz oluşturulmayabilir.  

Sınav için soru havuzu oluşturulmadan sınav oluşturulmak istenilirse: 

➢ Aşağıdaki diyalog kutusunda “KISA SINAV VE TESTLER” başlığı altındaki sekmelerden  “Ekle” 

seçilir 

 

 

 
➢ Sınav başlığı dersin adını ve sınav türünü kapsayan bir isim olmalıdır. “Anatomi Final Sınavı” 

gibi 

➢ Sınav başlığı girildikten sonra “Oluştur” düğmesinde tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır 
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➢ Yukarıda görüldüğü gibi bu aşamada bölüm eklenebilir. Bölüm ekleme isteğe bağlı olarak 

oluşturulmaktadır. 

➢ “Örnek Sınav II” başlığı altındaki “Bölüm Ekle” tıklanarak sınav bölümlere ayrılabilir. 

Bölümler oluşturulacak ise Bölüm Adı konulmalıdır.  

 

 

➢ Açılan sayfadan bölüm adı verilir. Örneğin bölüm adı olarak Bölüm 1 verilir. 

➢ Sayfanın altına doğru ilerlendiğinde aşağıdaki ekran karşımıza çıkar. Bu ekranda “Soru 

sırası” bölümünde “Bölüm içinde rastgele” seçeneği işaretlenmelidir  
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➢ Sonra “Kaydet” tıklanır.   

➢ Soru eklemek için aşağıdaki yol izlenir.  

 

 

 

➢ Bölüm altında yer alan soru ekle sekmesi yanında “Bir soru türü seçin” yazan kısma 

gelinerek istenilen soru türü seçilir. Örneğin çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, 

boşluk doldurma gibi.  

➢ Tür seçiminden sonra aşağıdaki sayfa açılacaktır 
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➢ “Cevap puan değeri” hazırlanan sorunun kaç puanlık bir soru olduğunun girildiği kısımdır. 

Örneğin yukarıdaki diyalog kutusunda, ilgili soru için 10 yazılarak sorunun puan değerinin 

10 olduğu belirtilmiştir 

➢ Hemen altında “Öğrenci sınav olurken puan değerini görüntüle” kısmında “Evet” seçeneği 

işaretlenir. 

➢ Soru yazımında farklı biçim veya ifadelerle soru yazılmak istenilir ise soru ekle kısmındaki 

dikdörtgen üzerindeki “zengin metin editörünü göster” tıklanmalıdır. Bu sekme 

tıklandığında aşağıdaki görünüm karşımıza çıkacaktır 

 

 

➢ Zengin Metin Kutusundan resim, video eklenebilir. Farklı yazı biçimleri seçilebilir. 

Matematiksel ifadeler, denklemler oluşturulabilir. 

➢ Sorulmak istenilen soru bu kutu içerisine yazılmalıdır. 

➢ Soru yazıldığında aşağıdaki resimdeki gibi seçenekler (şıklar)gelecektir. A,B,C,D otomatik 

olarak gelmektedir.  
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➢ Tüm şıkların yanında ayrılan dikdörtgen alan içerisine ilgili şık yazılmalıdır.  

➢ Doğru cevap şıkkını seçmek için şıkkın yanında bulunan yuvarlağa tıklanmalıdır.  

➢ Şık ekleme için aşağıdaki yol izlenir 

 

 

➢ D şıkkının bulunduğu dikdörtgenin altında “Ek Cevaplar Ekle” kısmına gelinerek “seçin” 

ifadesine tıklanır. Kaç şık eklenmek isteniyorsa o kadar adet eklenir.  Örneğin en son D şıkkı 

yer alıyordu, 1 rakamı seçildiğinde E şıkkı eklenmiş olacaktır.  

➢ Ayrıca yukarıda görüldüğü gibi şıklar içinde zengin metin kutusu açılarak şıklara da resim, 

video, ifade konulabilir.  

➢ Tüm şıklar için cümleler yazıldıktan sonra sayfa aşağıya kaydırıldığında aşağıdaki ekran 

görüntüsü karşınıza çıkar 
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➢ “Cevapları karıştır” kısmında ilgili sorunun şıklarının öğrencinin karşısına farklı sıralamalar 

halinde gelmesi isteniyorsa “Evet”, aynı sıralamada gelmesi isteniyorsa “Hayır” seçeneği 

işaretlenir. “Evet” seçilmelidir. 

➢ Yukarıda görüldüğü gibi hazırlanılan soru, havuza atanabilir. Soru havuzu oluşturuldu ise 

soru havuzu seçilebilir. Geri bildirimler isteğe bağlıdır. 

➢ Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra “Kaydet” tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran karşımıza 

çıkmaktadır. Görüldüğü gibi hazırlanılan soru ekranımızda görüntülenmektedir. Burada 

değişiklik yapılmak istenirse sağ taraftaki “Düzenle” düğmesinde tıklanarak önceki yapılan 

işlemlere geri dönülebilir.  

 

➢ Sorular bittikten sonra ön izleme yapmak için ekran yukarı kaydırılır ve aşağıdaki 

görselde yer alan “ön izleme” sekmesine tıklanır. 
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➢ Ön izlemeye basıldığında aşağıdaki ekran açılır. “Sınava Başla” tıklandığında öğrencinin 

karşısına çıkacak haliyle sınav görüntülenir 

 

 

➢ “Sınava başla” tıklandığında aşağıdaki ekran açılacaktır. Buradaki sınav bölümlü bir sınav 

olduğu için öğrenci bölümleri ve soruları görecektir. 
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➢ Ön izlemeyi bitirmek için sayfanın sonuna gelinerek “bitti” düğmesine basılır. Aşağıdaki 

ekrana geri dönülür.  

 

➢ Az önce soruları girilen sınav taslak olarak karşımıza çıkmıştır. Bu taslak olan sınav 

yayınlanmamış sınavdır. İşlemler kısmından tekrar düzenlenebilir, ön izleme yapılabilir, 

dışa aktar seçilerek bilgisayara indirilebilir veya yayınlanabilir. Ancak yayınlanmadan önce 

“Ayarlar” seçilerek bazı düzenlemeler yapılmalıdır.  

➢ Ayarlar seçildiğinde karşımıza aşağıdaki ekran gelir 

 

 

➢ İlk sekme “Bu sınava dair” sekmesidir. Burada sınav ile ilgili açıklama yazılabilir.  

➢ Önemli olan kısım “dürüstlük onayı” kısmıdır. ‘Dürüstlük onayı’ seçilmelidir. Seçildiğinde 

yukarıdaki gibi mavi tik oluşacaktır.  

➢ Sonraki sekme ise ‘erişim ve gönderimler’ sekmesidir. Bu sekmenin ekranı aşağıda 

verilmiştir.  
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➢ Kimler girebilir tüm site olarak kalabilir.  

➢ Sınava giriş sayısı kısmında “Yalnızca 1 kez” seçilmelidir 

➢ “Başlangıç tarihi” bölümünde takvim kısmına tıklanarak sınav başlangıç tarihi ve saati 

düzenlenmelidir 

➢ “Bitiş tarihi” bölümünde takvim kısmına tıklanarak sınav bitiş tarihi ve saati 

düzenlenmelidir 

➢ Tarihin yanında bulunan “Sınav süresi” ise öğrenci girdikten sonra verilen toplam süredir. 

Örneğin bu sınav 45 dakikalık bir sınav ise 00 saat 45 dakika seçilebilir.  

➢ Başlangıç ve bitiş saatleri sürecince sınav aktif olacağı için buradaki gibi sınav süresi 

seçilmeyebilir.  

➢ “Geç teslim kabul edilsin mi?” kısmında “Hayır teslim tarihinden sonra kabul edilemez” 

seçeneği işaretlenmelidir. 

➢ “Soru puanları” kısmında “Sorunun puan değerini göster” veya “Sorunun puan değerini 

gizle” seçenekleri bulunur. YÖK’ün şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi gereği bu 

seçeneklerden “Sorunun puan değerini göster” seçilmelidir.  

➢ Bir sonraki sekme “Öğrencilerin sınava belirli bir yerden gelmelerini sağla” sekmesidir. Bu 

tek bir internet IP üzerinden fakültede sınav yapılacağı zaman kullanılabilir. Bu sekmeden 

sınav şifresi de oluşturulmaktadır.  

➢ Bir sonraki sekme ise “Notlandırma ve geri bildirim” sekmesidir.  
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➢ Bu alanda “Çoklu gönderimlerde kaydet” kısmından “En yüksek puanı” seçeneğini 

işaretleriz.  

➢ Önceki seçeneklerde geri bildirimler yazdıysak burada “Geri bildirim türü” sekmesinden 

geri bildirimlerin nasıl gelmesini istediğimizi seçmekteyiz. 

➢ “Geri bildirim zamanı” kısmından geri bildirim verdiysek “Geri Bildirim öğrenciye belirli 

tarihlerde gösterilecektir” seçilerek “Evet, bu tarihten sonra öğrenciye geri bildirim 

görüntüle (gerekli)” kısmına tarih ve saat bilgisi mutlaka girilmelidir. 

➢ “Geri bildirim öğeleri” kısmından, “Aşağıdakiler ve Soruları yayınla” seçeneği işaretlenerek, 

“Öğrenci cevabı”, “Doğru cevap”, “Sınav puanı”, “İstatistikler ve dağılım grafikleri” 

seçimleri yapılır. 

 

➢ Bir sonraki sekme ise “Düzen ve görünüm” sekmesidir.  Aşağıda ekranı verilmiştir.  
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➢ “Gezinme” kısmı öğrencinin bir önceki soruya dönüp dönememesi durumunu belirler. 

“Doğrusal Erişim” seçilir ise öğrenci önceki soruya geri dönemez. “Rastgele Erişim” 

seçilir ise öğrenci sorular arası geçiş yapabilir. İleri-Geri yapabilir. Sınavlarımızda  

“Doğrusal Erişim” seçeneği işaretlenmelidir. 

➢ Soru görünümü bölümünde “Her soru ayrı bir web sayfasında” seçeneği 

işaretlenmelidir. 

➢ “Numaralandırma” kısmında bölümler var ise ‘bölümler arası ardışık numaralandırma’ 

yapılabilir veya ‘her bölüm için numaralandırma yeniden başlatılabilir’.  

➢ “Arka plan” kısmından sınavın arka planı ile ilgili renk/resim görsel değişiklikler 

yapılabilir 

➢ Tüm bu ayarlar sonrası kaydet seçilir ise sınav hala taslak olarak kayıtlı kalacaktır. 

“Kaydet ve yayınla” seçilmelidir. Bu seçenek seçilse bile belirtilen tarih ve saatten önce 

hala sınav üzerinde ayarlamalar yapılabilmektedir.  

➢ “Kaydet ve Yayınla” seçeneğine basıldığında aşağıdaki ekran karşımıza çıkacaktır.  
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➢ Sınavla ilgili tüm kontroller yapılmış ise sınav saati geldiğinde “Yayınla” sekmesinde 

tıklanmalıdır 

➢ “Yayınla” sekmesi seçildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza çıkacaktır 

 

➢ Artık sınav belirtilen gün ve saatte başlayacak ve bitecektir. Sınav bitiminde notları 

görmek için “Gönderildi” kısmına tıklanır. Sınav bitiminde “Gönderildi” kısmının altında 

gönderen öğrenci sayısı görülecektir. Aşağıda bu ekran verilmiştir. 
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➢ Sınavda hatalı soru/sorular olduğu belirlenirse sınav bitiminde “Ayarlama” kısmından 

ekstra o soru puanı kadar puan eklenebilir. Kanaat notu “Ayarlama” kısmından 

girilmektedir.  

➢ Yukarıdaki ekranda sayfanın en üst satırında yer alan “Gönderi durumu” kısmından 

sınavı kimlerin gönderdiği görülür. “İstatistik” kısmında sınavın ortalaması, standart 

sapması gibi tanımlayıcı istatistikler ve sınav sonuç grafiği yer alır. “Öge analizi” 

kısmında madde (soru) analizleri yer alır. Sınav bitiminde, bu alanda “Dışa aktar” 

sekmesi seçilir ve sınav sonuç bilgileri ve istatistikleri bir Excel dosyasına aktarılır. 
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B.  ÖDEV OLUŞTURMA 

➢ Ödev oluşturulmak istenen ders seçilir. 

➢ Sol taraftaki “Ödevler” seçeneği üzerinde tıklanır. Daha sonra “ÖDEVLER” başlığı 

altındaki 2. Sekme olan “Ekle” üzerinde tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır 

 

➢ “Başlık” kısmına ilgili ödevin adı girilir 

➢ “Ödev açıklaması” kısmında zengin metin kutusu karşımıza çıkar. İstersek sadece metin 

girebileceğimiz gibi resim, video gibi farklı materyaller de ekleyebiliriz. 

➢ “Gerçeğe uygunluk onayı”, kısa sınav ve testlerde olduğu gibi dürüstlük onayıdır. 

➢ Ödev ile ilgili eklenmek istenilen dosya var ise “Dosya Ekle” yazan düğmeye tıklanarak 

eklenir 

➢ Sayfa aşağı kaydırıldığında “Başlangıç tarihi”, “Bitiş tarihi” ve “Son onay tarihi” 

belirtilecek olan takvim düzenlemesi gelmektedir. “Başlangıç tarihi” ödevin 

yayınlanacağı tarih ve saattir. “Bitiş tarihi” ödevin teslim alınacağı tarih ve saattir. “Son 

onay tarihi”, bitiş tarihi ile aynı olabilir veya ödev teslim tarihinden sonra öğrenci ödev 

göndermeye devam edebilsin onayınız var ise son onay tarihi bitiş tarihinden sonraki 

bir tarih ve saat olabilir. Bu ekran aşağıda verilmiştir.  Takvim kısmında, ödev teslimi 

için akademik takvim içerisinde belirtilen gün ve saatlere kesinlikle uyulmalıdır. 
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➢ Takvimin altında ise öğrencilere gönderilecek olan uyarılar yer almaktadır. “Başlangıç 

tarihi” için öğrencilere duyuru yapılabilir veya bitiş tarihinden 24 saat önce bir 

hatırlatma e-postası gönderilebilir 

➢ Erişim kısmı “Siteye göster” şeklinde kalabilir.  

➢ Sayfanın altına ilerlendiğinde “Öğrenci Teslimleri” aşaması gelmektedir. Sayfa 

görünümü aşağıda verilmiştir.  
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➢ İlk seçenek öğrencinin “ödev teslim türü” nün belirlenmesine ilişkindir. Yalnız metin 

gönderilsin, yalnız dosya eki gönderilsin veya metin ve dosya eki gönderilsin seçilebilir.  

➢ Alttaki seçenek ise ‘öğrenciye yeniden gönderim için izin’ verilip verilmeyeceği 

seçiminin yapıldığı kısımdır. Yeniden gönderim için izin ver işaretlendiğinde öğrenci 

ödevi tekrar gönderebilir. 

➢ ‘Bu ödeve not ver’ kısmından puan türü seçilebilir. Örneğin burada 100’lük sistem 

seçilmiştir.  

➢ ‘Not bildirim seçenekleri’ kısmından eğer istenilir ise öğrencinin ödev notu e-posta ile 

öğrenciye bildirilebilir.  

➢ Altta farklı seçenekler yer almaktadır. İsteğe bağlı seçilebilir.  

➢ ‘Yayınla’ tıklanarak ödev başlangıç tarihinde aktif olacak şekilde yayınlanmış olur. 

Başlangıç tarih ve saatine kadar düzenleme yapılabilir. Yayınla aşamasından sonra 

ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

  


