
UKEY’de Yeni Sınav Sistemi ile ilgili 
Merak Edilenler 

 

Ders Veren Soruları 

1. Final için tanımladığım sınavımı yayınlayamıyorum. Neden? 
07 Ocak 2021 saat 13:00 dan önce tanımlanmış ve kullanılmamış sınavlar senato kararıyla belirlenen 

kurallara uymadığı için yayınlama şartlarını sağlamayabilir. Sınavınızın düzenleme sekmesinde 

yayınlama şartları ve sınavınızı durumu görüntülenmektedir. Şartlara uyan sınavlar yayınlanabilir. 

Uymayan sınavlarınızı silip tekrar tanımlamanız gerekmektedir. 

2. E-sınavımı düzenleyemiyorum ya da silemiyorum, ne 

yapmalıyım? 
E-sınavınızı yayınlama sekmesini kullanarak yayından kaldırdıktan sonra düzenleme ve silme 

işlemlerinizi yapabilirsiniz. 

3. E-sınavımı öğrenciler e-sınav listelerinde göremiyor, ne 

yapmalıyım? 
Öğrenci listelerinde yayınlamış olduğunuz e-sınavlar görünmektedir. E-sınav düzenleme sayfasından 

yayınlama sekmesinden yayınlama işleminizi tamamlamalısınız.  

4. Öğrenci Grubu tanımlamada bazı öğrencileri ekleyemiyorum. Ne 

yapmalıyım? 
Grup tanımlama sayfasında ders alan tüm öğrenciler listelenmektedir. Bunlar içinden Ukey e enaz bir 

kere giriş yapan öğrencileri seçebilirsiniz. Öğrenciler menüsünde sistemde sutunu ile bu öğrencilerin 

Ukey’e giriş yapıp yapmadığını takip edebilirsiniz.  

5. E-sınavımı ne zaman yayınlamalıyım? 
Öğrencilerin sınavı görüp giriş yapabilmeleri için E-sınavınızı sınav saatinden önce yayınlamış olmanız 

gerekmektedir. Yayınlama sekmesindeki tüm kriterleri sağladığınızda(her biri Evet olduğunda) 

yayınlama işlemi yapabilirsiniz. Öğrenciler sınav saati geldiğinde sınavı cevaplamaya 

başlayabileceklerdir. Sınav saatinden önce cevaplama işlemi başlamaz ve sorular görüntülenemez. 

 



6. Öğrencilerin sınav cevaplama esnasında karşılaştığı kimlik 
doğrulama soru ve cevaplarını nereden görüntüleyebilirim? 

Öğrencilerin kimlik doğrulama soru ve cevaplarını E-sınav inceleme sayfasından öğrencinin sınav 
cevaplarını inceleyerek görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Ö g renci Soruları 

1. E-sınav listesinde tüm sınavlarımda Cevapla butonu çıkıyor. 

Neden? 
E-sınav listesi performansı arttırmak amaçlı düzenlemiştir. Liste ekranında cevapla butonu sürekli 

görünecek ancak cevaplamaya sınav vakti geldiğinde başlayabileceksiniz. 

2. Biliyoruz ki E-sınav sistemi değişti. Cevaplama ekranında neler 

değişti? 
Klasik sınavlarınızda bir değişiklik bulunmamaktadır. Test sınavlarınızda ise soru adedine bağlı olarak 

her sayfada 3 soru(zor, orta, kolay) gelecektir. Son sayfadaki soru adedi toplam soru sayısına göre 

değişiklik gösterebilir. Bir önceki sayfaya dönüş mümkün değildir. Sonraki sayfaya geçmeden 

sorularınızın durumlarının “Cevaplandı” olarak göründüğünden emin olmanızı tavsiye ediyoruz.  

3. Sınav süresi devam ederken herhangi bir sebepten ötürü 

sınavdan çıkarsam cevaplarım kaybolur mu? 
Güncellemeden önce olduğu gibi sınav sayacı aynı şekilde çalışmaktadır. Sınavınıza tekrar girdiğinizde 

cevaplamamış olduğunuz sorular kaybolmadan kaldığınız sayfadan devam edebileceksiniz. Önceki 

sayfalara dönemeyeceksiniz. 

4. Kalan süreyi gösteren sayaç yanlış çalışıyor. Neden ? 
Özellikle mobil cihazlarda, bazı tarayıcılar ekranda olmadıkları zaman (başka bir uygulama açılmışsa, 
ikinci bir sekme açılmışsa) sistem kaynaklarını tüketmemek adına arka planda çalışan işlemleri 
durdururlar veya yavaşlatırlar. Sınav sırasında çalışan sayaç da arka planda çalışan bir işlemdir. Süreyi 
güncel tutmak adına UKEY her cevap kaydedildiğinde sayacı sunucu saatiyle senkronize eder. 

 


