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1. SORU YÖNETİMİ 

1.1 Soru Gruplarım 

 

Menüde “ÖLÇME DEĞERLENDİRME” ana başlığı altında yerlan “Sorular” adımına tıklayarak ilgili 

sayfaya ulaştıktan sonra sayfanın üst kısmında ; 

 

butonuna tıklanarak ilgili sayfaya ulaşılır. 

 

 

 



 

Önceden tanımlı soru grupları var ise onlar listeyenerek sayfa açılır.(ATA102, Test) 

Hiçbir soru grubu tanımı yapılmamışsa yada yeni bir soru grubu eklenmek isteniyor ise 

butonuna tıklanır. Açılan popupta grup adı ve açıklaması girilerek “Kaydet” me işlemi 

sağlanır. 

 

 

 

Ekleme yapılmak istenen grup seçilerek, ardından “Gruba Soru Ekle” butonuna basılır. 

 

 

 

 

 



Gruba Soru Eklenmesi için bir popup açılır ve bu kısımda önceden sisteme tanımlanmış olan 

sorular listelenebilir. Listelenen sorular arasında ilgili sorular seçilerek, böylelikle seçilen sorular 

kategorize edilmiş olur.  

 

Gruba ekleme işlemi sonrasında “Gruba Ait Soru Listesi” kısmında bu sorular görülür, ardından 

 butonu ile kaydetme işlemi sağlanır. 

 

“Soru Grupları” sayesinde kategorize edilen sorular daha sonrasında “Sınav Oluşturma” ekranında 

filtreleme işlemi sırasında size kolaylık sağlayacaktır. Aksi takdirde herhangi bir gruplama yapılmaz ise 

tek tek sorular üzerinde gözle seçim işlemi yapmak durumunda kalabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Sorular Ekranı 

   

Menüde “ÖLÇME DEĞERLENDİRME” ana başlığı altında yerlan “Sorular” adımına tıklayarak ilgili 

sayfaya ulaşılır. 

 

Sayfanın sol tarafında kriterlere göre arama yapılabilen bir alan(Listele) görünmektedir. Bu 

kısımda yapılacak arama sonucunda öğretim elemanı tarafından sisteme kaydı yapılmış tüm sorular 

listelenebilmektedir. Listelenen sorular ekranın sağ tarafında yeralan “Soru Listesi” havuzunda gösterimi 

sağlanmaktadır. 

Arama kriterlerinde; 

 Sınav Türü (Ara Sınav, Final Sınavı, vb) 

 Zorluk Derecesi (Çok Kolay, Kolay, Zor, vb.) 

 Soru Tipi (Klasik, Çoktan Seçmeli Tekli Seçim, vb) 

 Soru Durumu (Aktif, Pasif) 

 Soru Kimlik Numarası 

 Soru Grubu (Öğretim Elemanı tarafından oluşturulmuş olan gruplar) 

kriterleri göre sorular filtrelebilmektedir. 

Bu kriterler soru ekleme işlemi tanımı yapılırken, öğretim elemanı tarafından herbir soru için ayrı 

ayrı belirlenebilmektedir. 



1.3 Soru Tanımı  

 

Ekran görüntüsünde işaretli alan üzerinde sistem üzerinde tanımlabilecek soru türleri 

görülmektedir. “Soru Ekle“ butonuna tıklanarak, seçilen soru türünde sisteme soru kaydı 

gerçekleştirilebilir. 

Soru Ekleme işlemi sırasında herbir soru türüne tıklandıgında genel yaklaşım olarak 2 ana sekme 

yeralmaktadır. 

“1. Sekme” üzerinden soruya ait temel nitelikler belirlenmekte olup, “2. Sekme” ise soru metni 

ve cevapların tanımlandığı kısımlardır.  

“Soru&Cevaplar” sekmesinde herbir soru ve cevap için görsel eklenebilmekte olup, soru için 

eklenecek görsel in büyüklüğü 1mg, herbir cevap için yüklenebilecek görsel in büyüklüğü ise 

100kb ile sınırlandırılmıştır. 

 “Soru&Cevaplar”  sekmesinin diğer özellikleri soru tipleri altında detaylandırılacaktır. 



 

Soru tanımı kısmında yeralan diğer özellikler; 

Soru Durumu : Sorununuz Aktif/Pasif olarak nitelemenizi belirtir. 

Soru Gurubu Seçimi : Kendinize özel şekilde gruplama yapmak için bu alan kullanılır. 

Örn : 5 farklı birimde Matematik ve Fizik dersi vermektesiniz. 

“Matematik Soruları” ve “Fizik Soruları” şeklinde 2 ana grup tanımlayabileceğiniz gibi,  

Matematik sorularını belki birim bazına ayrı gruplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda,  

“A Birimi Matematik Sorularım”, “B Birimi Matematik Sorularım” şeklinde alt gruplara da 

ayırabilirsiniz. 

Tahmini Çözümleme Süresi(dk.) : Bilgi amaçlı kullanılacak bir alan olup, ilgili soru için 

öğrencilerin yaklaşık ne kadar zaman harcayacağı öğr elemanı tarafından doldurulur. Ayrıca sınav 



hazırlama ekranında, sınav için eklenen soruların toplam çözümleme süresi de eklenen sorular 

dikkate alınarak bilgi amaçlı gösterimi yapılır. 

Soru Puanı: İlgili soru için bilgi amaçlı tanımlanan bir puan bilgisidir. Sınava eklenen soru için 

farklı bir puan belirlenebilir. Yani ilgili sorunun sınavda hangi puan yükü getireceği, sınav 

oluşturma anında soru bazında belirlenebilmektedir. 

Açıklamalı Soru Üyesi: Eklenen sorunun tek başına kullanılamayacağı, sadece Açıklama Sorular 

için kullanılacağını belirtir. Örn: Açıklama şeklinde uzun bir metin girilerek bir soru tanımının 

devamında bu soru kullanılacaksa, bu kısım işaretlenmelidir. 

Notlar: Soru ile ilgili bilgi amaçlı tutulan bir alandır, sadece öğretim elelamanı görebilmektedir. 

Kaynaklar: Soruya ait kaynak bilgisi girilmek istenirse bu alan doldurulur. Bilgi amaçlı bir alan 

olup, sadece öğretim elelamanı görebilmektedir. 

1.4 Soru Türleri 

1.4.1 Klasik Soru 

 

“Soru Ekle” işleminde sonra “Klasik” soru tipi seçildiğinde yukarda görülen ekran açılmaktadır. 

Soru tanımı kısmında yeralan bilgiler ile ekran açılır, ilgili tanımlar girildikten sonra 

“Soru&Cevaplar” sekmesi tıklanır. 

 



“Soru&Cevaplar” sekmesi tıklandıgında; 

 

ekranı açılır. “Görsel” kısmında soruya ait bir görsel yüklenmek istenirse “Yükle” butonu ile 

popup açılır ve görsel seçimi yapılır. 

Klasik soru yapısı gereği sadece “Soru Metni” yazılarak oluşturulur. Herhangi bir cevap girişi 

yapılmaz. Sınava eklenen klasik sorular öğretim elemanı tarafından manuel olarak puanlandırılır. 

Soru metni yazılırken direk olarak “Soru Metni” alanından altındaki kutucuğua tıklanarak düz bir 

metin girilebilir yada “Editörü Aç” butonu tıklanarak, stil yada biçimlendirme işlemleri 

uygulanabilir.  

 



Önizleme ve kaydetme işlemini yapmak için sayfanın sol üstünde yeralan “ÖNİZLE ve KAYDET” 

butonuna tıklanarak soru önizlemesi popup şeklinde açılır ve “Kaydet” işlemine tıklanarak işlem 

tamamlanır. 

 



1.4.2 Çoktan Seçimli / Çoklu Seçim 
Çoktan Seçmeli/Çoklu Seçim türündeki soruların özelliği birden fazla doğru cevabının 

olabiliyor olmasıdır. 

 

Bu kısımda dikkat edilmesi gereken nokta cevapların “Skor” değerleri toplamı 100 olmalıdır. 

Ayrıca skor değeri verilen cevaplar yanında yeralan “Doğru Cevap” seçeneği seçilmiş olmalıdır. 



 

100 olarak belirlenmesinin mantıgı, ilgili soru için sınav içerisinde bu soru kaç puan belirlenecek 

ise cevaplar için yüzdelik hesabın yapılabilir olmasıdır.  

Örn: Oluşturulan bu soru ilgili sınava eklenip, bu soru için 10 puan belirlendiğini, B ve C şıkkı için 

de aşağıda görüldüğü üzere 50 şer skorluk bir ağırlık belirlendiğini varsayalım. 

Öğrenci bu soruya sadece B şıkkı olarak cevap verdiğinde 10*50/100=5 puan alacaktır. 

Farklı bir öğrenci hem B hem de C şıkkını işaretlendiğinde ise 10 puan alacak şekilde işlem 

sağlanacaktır. 

 



Kaydetme işlemi tamamlandığında ise ekran görüntüsü doğru cevaplar yeşil olarak işaretleyecek 

şekilde gösterim sağlamaktadır. 

 

1.4.3 Çoktan Seçimli / Tekli Seçim 
Çoklu seçim soru tipinde farkı adı üstünde TEK BİR DOĞRU cevabın olmasıdır. Bu sebepten 

“Skor” alanı mevcut olmayıp, Cevap Listesi kısmında sadece “Doğru Cevap” seçimi mevcuttur. 

İlgili sorunun sınavda belirlenen puan, sınav sırasında bu soruya doğru cevap verildiği takdirde 

doğru cevap, soru puanı olarak sınav kagıdına yansıtılacaktır. 

 

İşlem tamamlandığında “Önizle ve Kaydet” işlemi ile soru sisteme kaydedilir. 



1.4.4 Açıklamalı Soru 
 

Bu sorunun genel kullanım amacı, bilgi niteliğinde bir paragraf eklenip, devamında bu paragrafın 

konusuyla alakalı ilişkilendirilmiş soruları eklenmesi yöntemiyle kullanılmaktadır. 

 

Şekilde görüldüğü üzre soru metni oluşturulduktan sonra, ilişkili soru seçimi yapılabilmesi için 

 seçeneği yeralmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



Bu butona tıklandığında daha öncesinde “Açıklamalı Soru Üyesi” olarak işaretlenmiş sorular bir 

popup ta karşınıza listelenecektir. 

 

Bu butona tıklandığında ise aşağıdaki popup ekrana gelmekte olup, “Açıklamalı Soru Üyesi” 

şeklinde işaretli sorular  

 

 

 



İlgili soru yada sorular seçilerek “Seç” butonu, Açıklama lı soru altında gösterilecek sorular 

belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önizle ve Kaydet işlemi sorasında izlem oluşturulur ve kaydet işlemi sağlanır. 

 

 

 

 

 

 



1.4.5 Boşluk Doldurma 
Bu soru tipi metin içinde boşluk doldurma ile cevapları alabilmeniz sunulmuştur. 

 

Soru metni girmek için  butonu tıklanır ve karşınıza bir editör getirilir. 

 



“Boşluk Ekle” butonu tıklanarak oklarla gösterildiği üzere, metin içersinde sorulacak kısımlar için 

alanlar belirlenir. 

Belirlenen herbir boşluk için birer cevap alanı oluşturulur ve Skor değerleri verilerek kaydetme 

işlemi tamamlanır. 

 

 

Cevap kısmına “;” noktalı virgül ile birden fazla eşdeğer cevap tanımı yapılabilir. Tanımlanan 

doğru cevaplara göre sistem öğrenc tarafından girilen cevapları tek tek karşılaştırabilir. 

Birden fazla doğru cevap örneği “beyaz;ak;” şeklinde tanımlanabilir. 



Not: Boşluk doldurmanın sistem tarafından değerlendirilmesi sırasında %20 lik bir tolerans 

uygulanmaktadır. 

Örn: Sorunun ilgili boşluğun doğru cevabı “değer” olsun, öğrenci tarafından girilen cevap da 

“değr” yapıldığını varsayalım, sistem bunu doğru olarak değerlendirecektir. 

Not: Ayrıca puanlama kısmı manuel olarak da öğretim elemanı tarafından puanlanabilmektedir. 

Önizle ve kaydetme işlemi sırasında şu şekilde bir gösterim sağlanacaktır. 

 

1.4.6 Eşleştirme 
Eşleştirme soru tipinin kullanımı, genel bir bilgilendirme metni yazıldıktan sonra alt kısımda ilgili 

sorular ve cevapları belirtilir. Sistem bu tip soruları öğrenci karşısına getirirken “Cevap” 

karşısında yeralan metinleri öğrenciye havuz olarak sunar ve seçim yapmasını bekler. 

 



 

“Önizle ve Kaydet” işlemi yapıldıktan sonra; 

 

şeklinde gösterim sağlanır. 

1.4.7 Excel’den Toplu Soru Yükleme 
Sorular ekranının üst kısmında, aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere buton yeralmaktadır. 

 

 



 

 İlgili butona tıklandığında şu şekilde bir popup ekrana getirilir.  

 

 

Belirtildiği üzere “Çoktan Seçmeli/Tekli Seçim” türündeki soruların toplu şekilde excel üzerinden sisteme 

kaydedilmesini sağlamaktadır. 

 butonu ile hazır durumda olan excel dosyası seçilir. 

 

 butonu ile soruların 

önceden belirlediğiniz soru grubu içerisine atılmasını sağlar. 

 

 

 

Yüklenecek excel formatı şu şekilde olmalıdır;

 

 

 



Excel dosyası seçildikten sonra ekran görüntüsü şu şekilde oluşur; 

 

 

“Kaydet” işlemi ile sorular toplu şekilde kaydedilmiş olur.  

2. SINAV YÖNETİMİ 

 

Menüde yeralan “Sınav Oluştur” adımına tıklanara ilgili ekrana ulaşılır. 

 

Açılan ekran üzerinde daha öncesinde oluşturulmuş sınavlar var ise listelenerek getirilir. 



Yeni bir sınav tanımı yapılmak istenirse, “Yeni Sınav Ekle” butonuna tıklanır.

 

İlgili buton tıklandıktan sonra Sınav oluşturma ekranına yönlendirilir.

 

 İki adımdan oluşacak şekilde sınav tanımı yapılmaktadır. 

2.1 Sınav Tanımı 

 

Sınav adı ve açıklaması alanları girilir.  

Sınav Puanı : Sınavın kaç üzerinden değerlendirileceği bilgisidir 

Şık Engelleme: Otomatik kitapçık oluşturulurken arka arkaya aynı doğru cevap şıklarının gelmesini 

engeller 



 Sınav Tipi:  

o Geniş Zamanlı : Başlangıç ve Bitiş tarihleri ile birlikte sınav süresi belirlenir. 

Öğrenciler bu sınava 2 tarih arasında herhangi bir anda katılım sağlayabilir. Katılım 

sağlandığı an itibari ile öğrencinin sınav süresi başlatılmış olur. Öğrenci kendisine 

tanınan süre içerisinde istediği an sınavı bitirebilir yada sınav süresi bittiği an 

sistem tarafından öğrencinin sınavı sonlandırılır. 

o Zaman Kısıtlı: Başlangıç ve Bitiş tarihi sınav süresi olacak şekilde tanım yapılır. 

Zaman kısıtlı sınavda, tüm öğrenciler sınava aynı anda girmeleri gerekir. Sınav 

süresi, başlangıç tarihine göre başlatılır, öğrenci kendisi isterse sınavı 

sonlandırabilir yada sınav süresi bittiği an sistem tarafından öğrencinin sınavı 

sonlandırılır. 

Her bir kitapçıktaki soru sayısı: Oluşturulacak kitapçık bazında belirlenen soru adetidir. 

Her bir katılımcı için ayrı kitapçık oluşturulsun ? : Sınava eklenen soruların sistem tarafından 

otomatik şekilde dağıtım yapılacağı anlamına gelir. Örn: ilgili sınav için 50 soru havuza eklenir, 

herbir kitağçık için belirlenen soru adeti 20 olarak ayarlandığında, sistem herbir öğrenciye özel 

olacak şekilde 50 sorunun içinden 20 tanesini rasgele seçer ve öğrencinin karşısına çıkarır. 

 

2.2 Sınav Soru Seçimi 

 

İkinci Adımda sınava soru eklenmesi işlemleri sağlanır. 



 

Ekranın sol tarafında, önceden 
oluşturulmuş soru grubu vb kriterlere 
göre soruların filtrelenebilmesi 
sağlanır. 

 

 

 

 

 

Filtrelenen 
sorular orta 
alanda yeralan 
kısımda 
listelenir. 

 



Listelenen sorular arasında sınava eklenecek sorular ilgili buton ile sağ taraftaki havuza atılır. 

 

 

“Sınava Ait Sorular” kısmında herbir eklenen sorular görülebilir. 

Herbir sorunun üzerinde sınavda kullanılacağı puan bilgisi ile silme butonu yeralmaktadır. 

 

 

 Bu alanın hemen üst kısmında sınava kaç adet soru eklendi, sınav toplam puanı ve sorular için 

belirlenmiş toplam bilgisi ayrı ayrı gösterilir. 



 

 

“Soruların puanlarını otomatik olarak oluştur” seçeneği tüm sorulara sınav puanını kontrol ederek eşit 

puanlama yapmasına olanak sağlar. 

 

Eklenen sorular “Sürükle-Bırak” yöntemi ile yeri değiştirilebilir. 



 

 

 butonuna tıklandığında ekrana bir popup belirir ve hangi “Soru 

Grubu” içerisinden kaç adet soru eklenmek istediğinin bildirimini alarak rastgele soruları, sınav için 

ekleme işlemini yapar. 

 

 

Son olarak  butonuna tıklanarak yapılan işlemleri kaydedilmesi sağlanır. 

Sınav tanımı ve soru eklenmesi ile ilgili işlemler böylece tamamlanmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Sınavı Yayınlama 
Tanımlamaları biten sınavın ilgili butona basılarak yayınlanması sağlanır. 

 

 

Yayınlanan sınav üzerinde değişiklik yapılamaz. 

 

2.4 Kitapçık Oluşturma 
Kitapçık oluşturma işlemi, sınav tanımında eğer “Her bir katılımcı için ayrı kitapçık oluşturulsun ? 

“ kısmı işaretlenmemiş ise yani sistem tarafından değil de öğretim elemanı tarafından belirlenen 

kitapçıkların öğrenci tarafında sunulması bekleniyor ise bu durumda “Kitapçık Oluşturma” işlemi 

uygulanmalıdır.  

 

İşaretli alanda görülen butona tıklanır; 

 



 butonu ile kitapçık tanımı yapılır. 

 

“Sınav Kitapçığı Oluştur” popup ı altında; 

Kitapçık Adı: Kitapçığa verilecek isim 

Kitapçık Açıklaması: Kitapçığa gösterimi sağlanacak açıklama 

Kitapçık Sayısı: Kaydetme işlemi ile kaç adet kitapçık oluşturulacağı 

Soruları Karıştır: Kitapçıkların oluşturulması sırasında soruların ve cevapların yerlerinin sistem 

tarafından değiştirilmesi 

fonksiyonları bulunur. 

 işlemi ile kitapçık oluşturma işlemi tamamlanır. 

 

Oluşturulan kitapçıklar otomatik olarak listelenir. 

“Kitapçığı Düzenle” butonu ile kitapçık üzerinde manuel olacak şekilde düzenlemeler yapılabilir. 

 



“Kitapçığı Düzenle” butonu tıklandığında ilgili kitapçk görüntülenir; 

 

 

Bu kısımda ister sorunun yeri, istenirse cevapların yeri “Sürükle&Bırak” işlemi ile manuel olarak 

düzenlenebilir. 

 



 

Düzenleme işlemi bittikten sonra  butonu ile yapılan işlemler kayıt altına 

alınır. 

 

Ayrıca ilgili popup ta yapılan değişikliklerin çıktısı alınmak istenir ise “Kitapçığı PDF olarak al” 

butonuna tıklanarak çıktısı alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ONLİNE SINAV ile DERS BAĞLANTISI 

3.1 Tanımlanan Sınavın – Dersin Sınavı ile İlişkilendirilmesi 
 

Sınav ile ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra, bu kısımda Online Sınav’ın ne şekilde uygulanacağı 

anlatılacaktır. 

“Öğretim Elemanı&Danışmanlık İşlemleri” sayfası altında yeralan sayfa üzerinde yeralan dersin detay 

sayfasına tıklanır. 

 

 

    Detay sayfasında “ONLINE SINAV” sekmesine tıklanır. Tıklama işleminden sonra aşağıdaki ekran 

görüntülenir. 

 

 

 



 

“Online Sınav Ekle” butonu ile öğretim elemanı tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış durumda olan 

sınavlar listelenir. 

 

Vize ile ilişkilendirilmek istenen sınav seçilir. 

 

 

İlişki kurulduğu an itibari ile sınavın başlangıç tarihine göre öğrencilerin karşısına katılabilecek bir sınav 

olarak, öğrenci sayfasında görünmeye başlar. 

 

 



3.2 Online Sınav Oturum Yönetimi 
 

Sınav ilişkilendirme işleminden sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde görülen 2 adet buton aktif hale gelir. 

“Sınav Oturumunu Yönet” ve “Sınav Raporunu Gör” 

 

“Sınav Oturumunu Yönet” butonu tıklandığında ilgili sınava hangi öğrenci katılım sağlamış, oturum 

başlangıç tarihi, bitiş tarihi, gördüğü soru sayısı, cevapladığı soru sayısı, sınavda kaldığı süre(dk) ve sınav 

bitirildi mi şeklinde bilgileri öğrenci bazlı görüntüleyebilir. 

 

Aşağıda görülen buton ile anlık sorun yaşayan öğreciler, öğretim görevlisini insiyatifinde olacak şekilde 

sınava tekrar girebilme işlemi sağlanabilir.“Katılımcı Sınava Tekrar Katılsın” butonu ile bu işlem 

gerçekleştirilebilir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ayrıca öğrenci bazında olacak şekilde öğrencilere sunulan sınav kağıtlarını da görüntülenebilir. 

 

“Sınav Kağıdını Görüntüle” butonu ile ilgili öğrencinin vermiş olduğu cevaplar ile doğru cevaplar 

karşılaştırmalı bir şekilde görüntülenebilir. 

 

 

 

 



3.3 Online Sınav Rapor 
 

 

  “Sınav Raporunu Gör” butonu soru bazında öğrencilerin almış oldukları puanları listeler. Ayrıca sınavı 

bitirmiş olup olmadığı bilgisi de raporda sunulmaktadır. 

 

3.4. Online Sınav Sonuçlarının Aktarılması 
İlgili sınavın bitiş süresi tamamlanmasının ardından, sınavın işlemler kolonu altında görülen “Sınav 

Sonuçlarını Aktar” butonu aktif olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Sınav Sonuçlarını Aktar” butonuna tıklandıktan sonra 2 seçenek ve bir bilgilendirme aşağıdaki ekran 

görüntüsünde olduğu gibi karşınıza çıkacaktır.  

 

 Sonuçları İçeri Al : Bu seçenek işaretlenip “Evet” e tıklandığı zaman, sınava katılan 

öğrencilerin puan hesabı sistem tarafından otomatik olarak yapılır ve ilgili dersin 

ilişkilendirilen sınav türü (Quiz, Vize, Final) puanları olacak şekilde toplu olarak aktarımı 

sağlanır. Bu kısımda gözden kaçırılmaması gereken nokta, yapmış olduğunuz sınava 

“Klasik”  yada “Boşluk Doldurma” tipinde herhangi bir soru olmamasıdır. Değinilen 2 soru 

tipi için de manuel giriş yapılabilmektedir. Klasik tipteki sorular zorunlu olarak 

puanlanması gerekirken, Boşluk Doldurma tipindeki sorular öğretim elamanın insiyatifinde 

olacak şekilde istenirse manuel olarak puanlandırılabilir.  

 Sonuçları İçeri Al ve Sonuçları İlan Et : Bu seçenek ise tüm notların toplu şekilde yine 

ilişkilendirilen sınav türü (Quiz, Vize, Final) olarak aktarılmasına ve “İlan Etme” işlemini 

sağlamaktadır. 

 

3.5. Klasik Yapılan Online Sınav Sonuçlarının Aktarılması 
Uygulanan online sınavın en az 1 adet klasik soru var ise ”Ölçme Değerlendirme” altında yeralan “Sınav 

Oluştur” ekranı üzerinde ilgili sınavın “İşlemler” kolonu altında yeralan “Sınav Oturumunu Yönet” 

butonuna tıklanarak öğrencilerin öncelikli olarak listesine ulaşılır. 

 

 



 

Listede herbir öğrenci için sınav sorularının puanlabilmesi için “Sınav Kağıdını Puanla” butonu yukarda ve 

aşağıda görüldüğü üzere tıklanır. 

 

Öğrencini herbir sorusu için puan giriş yapılır ve “Puanlamayı Kaydet” seçeneği işaretlenir. 

 

Bu işlemin ardından, “Sonuçların İçeri Al” ve “İlan Et” seçenekleri yapılabilir durumda olur. 

 



3.4. Yapılan Online Sınav İçin Mazeret Sınavı Tanımlanması 
Süresi geçen online sınav için “Mazeret Sınavı” yapabilme imkanı da sistem üzerinden 

tanımlanabilmektedir. 

 

 

 

“Mazeret Sınavı Oluştur” butonu tıklanır ve ekran bir popup getirilir. 

 

Mazeret Sınav adı ve tarih bilgileri ile “Mazeret Sınavına Katılacak Öğrenciler” bu ekran üzerinden 

seçilebilmektedir. Bu kısımda seçilen öğrenciler için yapılacak mazeret sınavı geçerli olacaktır.  

 

 

 

 



“Kaydet” işlemi basıldığında ek bir bildirim ekrana getirilir; 

 

“Evet” e tıklanması ile birlikte ilgili sınav türü için mazeret işlemi başlatılmış olur. 

Artık ekran uygulanmış olan online sınav haricinde “mazeret online sınavı” da görünür hale gelir. 

 

Öğretim elemanın insiyatifinde olacak şekilde “Sınava girecek kişi listesi” sonradan da 

güncellenebilir. 


