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Rektörümüzün
Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun aldı-
ğı kararlar çerçevesinde küresel COVID-19 salgını tedbirleri dolayı-
sıyla, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde; Önlisans, 
Lisans ve Lisansüstü programlarımızda eğitim ve öğretim süreç-
leri mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde 
uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmeye başlanmıştır.

Bu doğrultuda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemizde-
ki 4000’e yakın dersi sizlere uzaktan eğitim ile vermeye başladık.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde dönem içinde 
yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi yıl içi değerlen-
dirme faaliyetlerini çevrimiçi ortamda 27 Nisan 2020 - 15 Mayıs 
2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Amacımız bu zor gün-
lerde sizlerin sağlığını tehlikeye atmadan, evde kalarak eğitimini-
ze devam edebilmenizdir.

Sınav esnasında yaşayacağınız her türlü sorun ve talep için uzem@
klu.edu.tr adresi üzerinden iletişim ve çözüm masamıza uluşabi-
lirsiniz.  Çevrimiçi sınav ile ilgili detaylı görseller ilerleyen zamanda 
yayınlanacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dilerim.

Prof.Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
                  Rektör



Çevrimiçi Sınav Sistemimize Nasıl ve
Ne Zaman Girebilirsiniz?

Sınavlar dersleri takip ettiğiniz ALMS portalından ya-
pılacaktır. Bu sisteme https://alms.klu.edu.tr/ adre-
sinden ya da üniversite ana sayfasında yer alan ALMS 
bağlantısından kullanıcı adı ve şifreleriniz ile (OBS 
giriş bilgilerinin aynısıdır) giriş yapabileceksiniz.

Sınav oturumlarına mobil cihazlarda ALMS Mobile 
uygulaması aracılığı ile de girebilirsiniz ancak so-
run yaşamamanız ve daha konforlu bir sınav için 
dizüstü veya masaüstü gibi rahat kullanılabilen ki-
şisel bilgisayarlar tercih edilmelidir.

Sınavlar 27 Nisan 2020 - 15 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında aktif olacaktır. Ancak belirtilen tarihin son 
günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol 
açabileceğini göz önünde bulundurunuz.

Sorumlu olduğunuz derslerin sınavlarına istediğiniz 
gün ve saatte sisteme giriş yaparak katılabilirsiniz.
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Çevrimiçi Sınavlarda Hangi 
Konulardan Sorumlusunuz?

Bahar dönemi yıl içi değerlendirme faaliyetleri, örgün 
eğitimin yapıldığı 27 Ocak 2020 - 13 Mart 2020 tarih-
leri arasında işlenen 7 haftalık konulardan olacaktır.

Çevrimiçi Sınavlarda Çıkabilecek
Soru Tipleri Nelerdir?

Çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli ya da açık uçlu ola-
rak hazırlanacaktır. Ayrıca dersinizin özelliğine bağlı 
olarak ödev, proje, kısa sınav gibi alternatif yıl içi de-
ğerlendirme yöntemleri de kullanabilir.

Sınavlarda hangi tip soruların olacağını, sınavların ba-
şarı notunuza katkı oranlarını ilgili dersin sorumlu öğ-
retim elemanı sizlere duyuracaktır.
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Çevrimiçi Sınav Anında
Neler Olacak?

Sınav bağlantısına tıkladığınızda dersin öğretim ele-
manının sınav ile ilgili duyurusu ve sınav kuralları kar-
şınıza gelecektir. Burada sınavın süresi, soru sayısı gibi 
bilgiler mevcuttur. Lütfen dikkatlice bu duyuruyu 
okuyup onaylayınız.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görüle-
cektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir 
sonraki soruya ilerleyebilirsiniz. Boş bırakılan sorulara 
oturum süresi içerisinde tekrar geri dönebilirsiniz.

Eğer bir şekilde sınav oturumundan çıkarsanız sınav 
süresi içerisinde tekrardan giriş sağlayabilirsiniz.

Sınav sorularını bitirdiğinizde mutlaka “SINAVI BİTİR” 
düğmesine tıklamanız gerekmektedir. Bu şekilde sı-
navınız sonlanacaktır. “SINAVI BİTİR” butonuna tıkla-
mayan öğrencinin sınav hakkı oturum süresi bitimin-
de otomatik olarak sonlanır.

4.



27 Nisan 2020’den itibaren, sınavı tamamlayamadan 
oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, inter-
net bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 15 
Mayıs 2020’ye kadar sınava kalındığı yerden devam 
edilerek sınav tamamlanabilecektir. Bu gibi durum-
lar için yalnızca 1 hak verilecektir.

Çevrimiçi Sınav Anında
Neler Olacak? (Devamı)4.
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