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1.KATEGORİ YÖNETİMİ 

1.1. Kategoriler 
Sistemde sorular kategorilere göre oluşturulur. Kategoriler sayfası soru kategorilerinin 

oluşturulduğu sayfadır. Sayfanın sol üst köşesinde kategori seçimi yer alır. Yeni kategori 

eklemek için üst kategori seçilir.  

 

Kategori seçimi yapıldıktan sonra ‘Alt Kategori Ekle’ ve ‘Sil’ butonları aktif hale gelir.  

 

  



Alt kategori ekle butonuna basıldığında sayfanın sağ tarafında yer alan Kategori Adı ve 

Kategori Açıklaması aktif hale gelir.  

 

‘Kategori Adı’ ve ‘Kategori Açıklaması’ yazıldıktan sonra Kaydet butonuna basıldığında alt 

kategori oluşturulmuş olur. 

 

 

 

 

Oluşturulan Alt Kategori işaretlendikten sonra Sil butonu kullanılarak silme işlemi 

gerçekleştirilebilir. 

 



2. SORU YÖNETİMİ 

2.1. Sorular 

Soru havuzlarının oluşturulduğu sayfadır. Ana sayfada Sınav Türü, Zorluk Derecesi, Soru 

Tipi,  Soru Durumu ve Kategoriye göre listeleme seçenekleri mevcuttur. İstenilen alanların 

girişi yapıldıktan sonra LİSTELE butonuna basıldığında sorular listelenir. 

 

Yeni soru eklemek için sayfanın üst bölümünde bulunan ‘Soru Ekle’ butonu tıklanır.  Klasik, 

Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim, Çoktan Seçmeli/Tekli Seçim, Açıklamalı seçeneklerinden birisi 

tercih edilebilir. 

2.1.1. Klasik 

Klasik soru eklemek için Klasik butonuna tıklanır. 

 

Aktif ve ya Pasif seçeneklerinden biri işaretlenerek Soru Durumu belirlenir. Sorunun özel bir 

soru mu yoksa ortak bir soru mu olduğu belirlenir.Özel soru, sadece soy-ruyu giren kullanıcnn 

kullandığı sorular ortak soru ise, diğer kullanıcılar tarafından göreülebilen ve kullanılabilen 

sorulardır.  Kategori seçimi yapılır. Zorluk Derecesi, Sınav Türü ve Sınav Puanı belirlenir. 

Soru Metni alanı doldurularak ve ya mevcut bir dosya seçilerek Kaydet butonuna basılır ve 

böylece soru ekleme işlemi tamamlanmış olur.  

 

  



2.1.2. Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim 

Soru ekle butonu altından Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim butonu tıklanır.  

 

 

Aktif ve ya Pasif seçeneklerinden biri işaretlenerek Soru Durumu belirlenir. Sorunun özel bir 

soru mu yoksa ortak bir soru mu olduğu belirlenir. Kategori seçimi yapılır. Zorluk Derecesi, 

Sınav Türü ve Sınav Puanı belirlenir. Soru Metni alanı doldurulur. Cevap kısmına sorunun 

cevabı girilir. Cevapların skor değeri eklenerek kaydet butonuna basılır. Cevapların skor 

değerleri toplamlarının 100 olmasına dikkat edilmelidir. Bu soru tipinde soruların birden fazla 

doğru cevabı olabilir.  

 

 

 

 

 

  



2.1.3 Çoktan Seçmeli/Tekli Seçim 

Çoktan Seçmeli Tekli Seçim sorusu hazırlanmak isteniyor ise Çoktan Seçmeli Tekli Seçim 

butonuna basılır. 

 

Aktif ve ya Pasif seçeneklerinden biri işaretlenerek Soru Durumu belirlenir. Sorunun özel bir 

soru mu yoksa ortak bir soru mu olduğu belirlenir. Kategori seçimi yapılır. Zorluk Derecesi, 

Sınav Türü ve Sınav Puanı belirlenir. Soru Metni alanı doldurulur ve ya mevcut bir dosya 

seçilir. Cevap kısmına sorunun cevabı girilir ve ya bilgisayardan bir dosya seçilir. Bu kısımda 

sorunun tek bir cevabı olmasına dikkat edilmelidir.  

2.1.4 Açıklamalı 

Açıklamalı soru eklenmek isteniyor ise açıklamalı butonuna basılır. 

 

 

  



Aktif ve ya Pasif seçeneklerinden biri işaretlenerek Soru Durumu belirlenir. Sorunun özel bir 

soru mu yoksa ortak bir soru mu olduğu belirlenir. Kategori seçimi yapılır. Zorluk Derecesi, 

Sınav Türü belirlenir.  Sınav metni doldurulur veya Dosya seç butonu tıklanarak dosya seçimi 

yapılır. Üye Soru Arama alanından diğer soru seçeneklerinden soru aranabilir. Bu bölümde 

aranan sorular, açıklamalı soru olarak işaretlenmiş olan sorular gelmektedir. Üye soru 

listesinde seçilen sorular listelenir. Tüm işlemlerden sonra KAYDET butonuna basılarak 

işlem tamamlanır. 

 

2.2. Grup Ekleme 

Grup Ekleme işlemi için GRUP EKLE butonuna basılır. Oluşturulan  soruların 

gruplandırmasının yapıldığı sayfadır.  

Sayfanın sol tarafında daha önce oluşturulmuş soru grupları listelenir. YENİ GRUP EKLE 

butonu ile grup oluşturma işlemi başlatılır. 

 

  



Grup Adı ve Grup Açıklaması girilir ve kaydet butonuna basılır. 

 

 

Oluşturulan gruplar sayfanın sol köşesinde listelenir.  

 

Grup İşlemleri bölümünden düzenleme işlemi için  butonuna, silme işlemi için  

butonuna basılır. Soru İşlemleri  butonuna basıldığında eğer gruba eklenmiş sorular var ise 

sayfanın sol tarafında yer alan Gruba Ait Soru Listesi alanında Listelenir.  

Gruba soru eklenmek isteniyorsa Gruba Soru Ekle Butonu seçilir. 

 

  



Seçilen soruları gruba ekle butonu ile seçilen sorular eklenir.  

 

Yapılan tüm işlemlerin sonunda Değişiklikleri Kaydet butonu ile kaydetme işlemi 

tamamlanır. 

 

Soruyu gruptan silinmek istenir ise  butonuna basılır. 

3. SINAV YÖNETİMİ 

3.1. Sınav Oluştur 
Sınav oluşturma sayfası olup sınav oluşturmak için sayfanın sol üst köşesindeki Sınav Ekle 

butonu tıklanır. 

 

  



Açılan sayfada Sınav Adı, sınav açıklaması, kategori seçimi, sınav puanı, arka arkaya 

gelebilecek doğru cevap seçeneği izinleri, sınavın başlangıç bitiş zamanı, sınav tipi ve süresi 

girilerek kaydet butonuna basılır.  

 

 

Zaman kısıtlı sınavda sınav, seçilen tarih ve saat aralığı için otomatik olarak açılmaktadır. 

Öğrenci bu süre içerisinde sınava girmelidir. Geniş zamanlı sınavda sınav, belirtilen tarih 

aralığında öğrenci istediği zaman sınava girebilir, ama belirtilen sürede sınavı tamamlamak 

zorundadır.  

Girilen sınavlar sayfanın sol tarafında listelenir.  

Sınavın yanında yer alan   butonu ile sınav yayınlanır,  butonu ile sınava soru eklenip 

çıkartılır,  butonu ile sınav düzenlenir,  butonu ile sınavın bir kopyası oluşturulur,  

butonu ile sınav silinir.  



Sınava soru ekle tuşuna basıldığında Soruların listeleneceği ekran açılır. Sınav Türü, Zorluk 

Derecesi, Soru Tipi ve Kategori Seçimi yapılarak sorular filtrelenir.  

 

 

Listelenen soruların üzerinde yer alan  butonu tıklanarak sınava istenilen soru yada 

sorular eklenir.    butonu tıklanarak soru görüntülenebilir 

 

Sınava soru eklendiğinde sorunun puanı ototmatik olarak gelir. İstenirse sorunun sınavdaki 

puanı değiştirilir. 

 

3.2. Sınavın Ders ile İlişkilendirilmesi ve Online Sınav 
Sınav oluşturulduktan sonra, Öğretim elemanı tarafından Dersin detayında buluna Online Sınav 

bölümünden sınav eklenir. 



 

Derse sınav eklemek için Sınava Online Sınav ekle tuşuna basılarak daha önce oluşturulmuş olan sınav 

derse eklenir. 

 

Eğer öğretim elemanı daha önce sınav oluşturmamış ise Online Sınav oluştur tuşuna basarak yada 

Menüde bulunan Sınav Oluştur ekranına giderek sınav oluşturabilir. 

 

Online Sınav oluştur tuşuna basıldığında  Sınav ekleme ekranı açılır ve oluşturulan sınav derse eklenir. 

Sınavın eklenmesi için sınavı yayınla tuşuna basılmalıdır. 



  

Derse sınav eklemek için oluşturulan sınavların yayınlanması gereklidir. Sınava online sınav ekle 

tuşuna basıldığında oluşturulan online sınavlar listelenir ve eklenecek olan sınav seçilir.  

 

 

Böylece oluşturulan sınav ile dersin ilişkilendirilmesi sağlanmış olur. 

Online sınavlar ekranında öğretim elemanı derse sınavını zamanından çok önce ekleyebilir. Bu sınavı 

ekranda bulunan Sınava ait online sınavları gör tuşuna basarak görebilir.

 

Online Sınav bittiğinde Online sınav ekranında işlemler bölümünde Sınava ait sonuçları gör butonu 

oluşur. Bu buton ile sınav sonuçları otomatikman not giriş ekranına aktarılabilir ve aynı anda sınav 

sonuçları ilan edilebilir. 

 



 

3.3. Öğrencinin Sınava Girmesi 
Öğrenci katılımcı olarak eklendiği sınavları Öğrenci Bilgi Ekranında Sınavlarım sekmesinde görür. Aynı 

zamanda dersin detayında ilgili dersin online sınavına erişebilir.  

 

Sınavlarım ekranında katılımcı olduğu sınavlar listelenir. Bu sınavlar henüz başlamamış ise 

başlamasına kalan süre ekranda gösterilmektedir.  

 

Sınavın başlangıç süresi geldiğinde sınava gir butonu ekranda aktif hale gelir.  

 

Öğrenci sınava girdiğinde ilk soru karşısına gelir. Soruyu yanıtladığında verdiği yanıtı sağ tarafta 

buluna cevaplar bölümünde görür. Sınavın kalan süresi ekran cevapların üzerinde bulunmaktadır.  

Soruları sonraki soru yada önceki soru tuşları ile geçebilir. Sınavı bitirdiğinde Sınavı Bitir tuşuna 

basmalıdır. 



 

4. RAPOR YÖNETİMİ 

4.1. Sınav Raporları 
Sınav raporlarının alınabildiği sayfadır. Başlangıç zamanı, Bitiş zamanı ve ya kategori seçimi 

yapılarak sınavlar filtrelenebilmektedir.  

 

Sınav raporları ile kişi istatistikleri ve soru istatistikleri alınır. 

 


