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1. Genel Bakış 
Sınav365, sınıf içi çok sayıda sınav yapan kurumlar için sistemli, pratik ve hızlı bir yönetim 

sağlayan sınav organizasyon sistemidir. Sınav sürecini uçtan uca planlar; sınav öncesinde, sırasında 

ve sonrasında ihtiyaç duyulan adımların kolayca ve hızla uygulanmasına yardımcı olur. 

 

Sınav365 sistemi ile yapılabilecekler:  

 

• Soru havuzlarının oluşturulması, 

• Kişiye özel soru kitapçıklarının hazırlanması, 

• Görevlendirme kabul ve ret işlemleri, 

• Tüm gerekli belgelerin basılmak üzere 

hazırlanması, 

• Sınav sonrası optik form verilerinin aktarılması ve 

puan hesaplaması, 

• Soru itirazları, 

• Soru iptallerinin yapılabilmesi ve 

değerlendirilmesi, 

• Soruların ve cevapların görüntülenmesi, 

• Sonuçların öğrenci otomasyon sistemine 

gönderilmesi 

 

 

Bu gibi pek çok uygulama için kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar, olası hataların fark 

edilmesini kolaylaştırır. 

 

2. Sisteme Giriş 
Sınav365 internet adresine girdiğinizde, Sınav365 yöneticisi tarafından sizin için tanımlanan 

kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

(1) Kullanıcı Adı: Sizin için tanımlanan kullanıcı 

adını giriniz. 

 

(2) Parola: Sizin için tanımlanan parolayı 

giriniz. 

 

(3) Giriş Düğmesi: Sizin için tanımlanan 

kullanıcı adını ve parolayı girdikten sonra 

giriş yapabilirsiniz. 

(4) Parola Sıfırla Düğmesi: Parolanızı bu 

alandan sıfırlayabilirsiniz 

 

(5) Duyurular: Sisteme girilen duyurular bu 

alanda görüntülenir. 
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3. Eğitmen Paneli  
 ‘Sistem Akademisyen Paneli’ Sınav365 sisteminde yer alan yönetici tarafından 

akademisyenlere verilen yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin yönetilebildiği paneldir. 

 

(1) Hesap Paneli: Hesap ayarları ve çıkış yapılır. 

 

(2) Uygulama Logosu: Uygulama logosu bu 

bölümde görüntülenir. 

 

(3) Açılır Menü: Sol menünün açılıp - 

kapanması sağlanır. 

 

(4) Soru Bankası: Hazırladığınız soruları bu 

kısımdan ekleyebilir ve o soruları sonrasında 

kullanabilirsiniz. 

 

(5) Sınav Soru İşlemleri: Sınav sorularını soru 

bankası ve soru havuzundan eklemek, soru 

bağlarını düzenleme, kitapçığı gösterimi, 

yeni soru eklemek ve Excel ile soru eklemek 

bu bölümde yapılmaktadır. 

(6) Diğer İşlemler: Sınav görev belgelerine bu 

alandan ulaşabilirsiniz. 

 

(7) Sınav Görev Belgeleri: Sınav görev 

belgeleri bu alanda görüntülenir. 

 

(8) Sınav Görev Belgesi Listesi: Sınav görev 

belgeleri bu alanda listelenir. 

 

(9) Görevler: Yönetici tarafından atanan 

görevler bu alanda listelenir. 

 

(10) Sınavlar: Sınavlar bu alanda listelenir. 

 

4. Hesap Paneli 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en sağında yer alan “Hesap Paneli” üzerinde 

kullanıcı adı ismi yazmaktadır. Hesap paneline tıklandığında “Hesap Ayarları” ve “Çıkış” yapılır.  
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4.1. Hesap Ayarları 
Hesap panelinde bulunan “Hesap Ayarları” bölümünden şifre güncellemesi yapabilirsiniz. 

 

(1) Eski Şifre: Eski şifrenizi bu alana giriniz. 

 

(2) Yeni Şifre: Oluşturmak istediğiniz yeni 

şifrenizi giriniz. 

(3) Kaydet Düğmesi: Eski ve yeni şifrenizi 

girdikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. 

 

5. Uygulama Logosu 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en solunda yer alan “Uygulama Logosu” üzerine 

tıklandığında ana sayfaya dönüş yapılır. 

 

 

6. Ana Menü 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en sağında yer alan “Ana Menü” düğmesi 

üzerinde tıklandığında sol menü açılır menülerin isimleri görünür, kapanır menülerin sembolleri 

görünür. 

 

7. Soru Bankası 
Kendimize ait bir sor bankası oluşturduysanız ya da oluşturmak isterseniz sol menüde bulunan 

“Soru Bankası” bölümünden yapabilirsiniz. Henüz bir soru bankası oluşturmadıysanız bu liste boş 

gelecektir. 
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(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

 

(2) Soru Bankası Bilgi Listesi: Kaydedilen soru 

bankaları bu alanda görüntülenir. 

(3) Yeni Soru Bankası Oluştur: Soru bankasını 

hazır Excel şablonuna verilerinizi girerek 

hızla sisteme ekleme yapabilirsiniz. 

 

(4) Ara: Listelediğiniz soru bankaları arasından 

vakit kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

  

 
İlgili satırda bulunan soru bankalarının 

“Görüntüle” düğmesi ile önceden oluşturmuş 

olduğunuz soru bankasını detaylı bir şekilde 

görüntüleyebilir ve sorularda değişiklik 

yapabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan soru bankası isminde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan soru bankasını sistemden 

silmek için “Sil” düğmesini kullanabilirsiniz. 

 

7.1. Yeni Soru Bankası Oluştur 
Sol menüden “Soru Bankası” sayfasının sağ üst köşesindeki “Yeni Soru Bankası Oluştur” 

düğmesiyle sisteme yeni bir soru bankası ekleyebilirsiniz. 

 

(1) Soru Bankası Ekle: Sisteme ekleyeceğiniz 

soru bankasının adını giriniz. 

 

(2) Listeye Geri Dön Düğmesi: Öğrenci 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

(3) Kaydet Düğmesi: Yeni öğrenci bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak öğrenci sisteme kayıt edilir. 

 

 

8. Sınav Soru İşlemleri 
Sınav sorularını listelemek, silmek, düzenlemek ve yeni soru eklemek için sol menüden “Sınav 

Soru İşlemleri” sayfasından yapabilirsiniz. 
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(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavlar 

bu alanda listelenir. 

 

(2) Oturum Program: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum programları bu alanda 

listelenir. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Soru İşlemleri Bilgi Listesi: Kaydedilen 

sınav sorularının “Kodu, Adı, Öğretim 

Elemanı, Program, Eklenecek Soru, Eklenen 

Soru” bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz sınav soru işlemleri 

arasında vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

(6) Görüntüleme: Listenin sağındaki “İşlemler” 

düğmesine tıklayarak; soruların ayrıntılarını 

görebilir, silme, düzenleme, ekleme gibi 

işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.  
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(1) Soru Bankasından Ekle: Önceden 

oluşturmuş oldurduğunuz soru 

bankasından soru eklemenizi sağlar.  

 

(2) Soru Havuzundan Soru Ekle: Önceden 

oluşturmuş olduğunuz soru havuzundan 

soru almanızı sağlar. 

 

(3) Soru Bağları Düzenle: Sorunuza ait bağı 

henüz hiç oluşturmadıysanız ya da mevcut 

bir bağı düzenlenmenizi ya da silmenizi 

sağlar. 

 

(4) Kitapçığı Göster: Hazırladığınız soruları 

kitapçıkta ön izleme şeklinde 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

(5) Yeni Soru Ekle: Oturuma yeni soru 

eklememizi sağlar. 

(6) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(7) Excel ile Ekle Düğmesi: Kampüs 

bilgilerinizi bu düğmeye tıklayıp, hazır Excel 

şablonuna verilerinizi girerek hızla sisteme 

ekleme yapabilirsiniz. 

 

(8) Soru Bilgi Listesi: Önceden girmiş 

olduğunuz soruların “Soru Bağı, Soru 

Metni” bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(9) Ara: Listelediğiniz soru işlemleri arasında 

vakit kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

  

 
İlgili satırda bulunan soru bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan soruların “Soru Bağı, Soru 

Metni” bilgilerini silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan soruların cevabını 

görüntülemek için “Cevaplar” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan ortak bir metne veya şekle 

göre cevaplanacak soruları “Bağ Ekle” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 

 

8.1. Soru Bankasından Ekle 
Sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” sayfasındaki sağ üst köşesindeki “Soru Bankasından Ekle” 

düğmesi ile önceden hazırlamış olduğunuz soru bankasından soru ekleyebilirsiniz. 
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(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Soru Bankası Bilgi Listesi: Önceden 

oluşturmuş oldurduğunuz soru bankasında 

bulunan sorular burada listelenir. [+] 

düğmesi ile sorularınızı ilgili oturum 

programına ekleyebilirsiniz. 

(3) Ara: Listelediğiniz soru bankasındaki sorular 

arasında vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

(4) Kapat: Kapat düğmesine tıklayarak 

pencereyi kapatabilirsiniz. 

 

 

8.2. Soru Havuzundan Ekle 
Tüm sınavlara eklenen sorular, otomatik olarak soru havuzunda birikir. Daha sonra tekrar 

kullanılmak istendiğinde sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” sayfasındaki sağ üst köşesindeki “Soru 

Havuzundan Ekle” düğmesi ile soru ekleyebilirsiniz. 

 

 

 

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Soru Bankası Bilgi Listesi: Önceden 

oluşturmuş oldurduğunuz sorular burada 

listelenir. [+] düğmesi ile sorularınızı ilgili 

oturum programına ekleyebilirsiniz. 

(3) Ara: Listelediğiniz soru havuzundaki sorular 

arasında vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

(4) Kapat: Kapat düğmesine tıklayarak 

pencereyi kapatabilirsiniz. 
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8.3. Soru Bağlarını Düzenle 
Sorunuza ait bağı henüz hiç oluşturmadıysanız, ya da mevcut bir bağı düzenlemek ya da 

silmek istiyorsanız sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” sayfasındaki sağ üst köşesindeki “Soru 

Bağları Düzenle” düğmesi ile soru bağı ekleyebilirsiniz. 

 

(1) İşlemler: Yeni soru ekleyerek soru bağı 

oluşturabilirsiniz. 

 

(2) Soru Bağı Ekleme Alanı: Yeni soru 

eklemek istediğinizde veya sorularınızda 

değişlik yapmanızı sağlar. Metin, şekil, 

simge, yüz ifadesi gibi pek çok içerik 

eklenebilir. 

 

(3) Kaydet Düğmesi: Eklemek istediğiniz 

soruyu veya sorularınızı düzenlediğinizde 

kaydetmek istediğinizde “Kaydet” 

düğmesine tıklayınız. 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(5) Ara: Listelediğiniz soru bağı metinleri 

arasında vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

 

 

(6) Soru Bağı Metni Listesi: Soru bağı 

metinleri bu alanda listelenir. 

  

 
İlgili satırda bulunan soru bağı metinlerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan soru bağı metnini 

sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

8.4. Kitapçığı Göster 
Eklenen soruların sınavda nasıl görüneceğini izlemek için sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” 

sayfasındaki sağ üst köşesindeki “Kitapçığı Göster” düğmesi ile tıklayarak “Kitapçık Ön izleme” 

sayfasına geçebilirsiniz. 

 

Kitapçık sayısı birden fazla olacaksa soruların sırası her kitapçıkta farklı olacaktır.  
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8.5. Yeni Soru Ekle 
Sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” sayfasındaki sağ üst köşesindeki “Yeni Soru Ekle” 

düğmesi ile yeni soru ekleyebilirsiniz. Soru metni ve seçenekler kısımları zengin içeriklidir; metin, 

şekil, simge, yüz ifadesi gibi pek çok içerik eklenebilir. 

 

 

(1) İşlemler: Yeni soru ekleyeceğiniz soruya 

bağ ekleyebilirsiniz. 

 

(2) Soru Ekleme Alanı: Yeni soru eklemek 

istediğinizde veya sorularınızda değişlik 

yapmanızı sağlar. Metin, şekil, simge, yüz 

ifadesi gibi pek çok içerik eklenebilir. 

 

(3) Seçenekler: Soruyu ekledikten sonra 

seçenekleri bu alana giriniz. Metin, şekil, 

simge, yüz ifadesi gibi pek çok içerik 

eklenebilir. 

 

(4) Kategori: Eklediğiniz soruları istediğiniz 

şekilde kategori oluşturabilirsiniz. 

 

(5) Kaydet Düğmesi: Eklemek istediğiniz 

soruyu veya sorularınızı 

düzenlediğinizde kaydetmek 

istediğinizde “Kaydet” düğmesine 

tıklayınız. 

 

Soru ve seçenekleri ekledikten sonra, doğru seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Altta 

“Etiketler” bölümüne sorunun tekrar kullanımını kolaylaştıracak etiketler ekleyebilirsiniz. Soru 

havuzunda ya da düzenleme sayfalarında soru ararken, bu etiketlerle arama yapabilirsiniz. 

 

 

8.6. Excel İle Toplu Soru Ekleme 
“Excel İle Ekle” düğmesine tıklanarak toplu soru ekleyebilirsiniz. Excel ile ekleme vakit 

kazandırır ve pratiktir. Ancak soru ve seçenekler sadece metin olarak eklenebilir. Resim, şekil gibi 

zengin içerikler yüklemek istiyorsanız, tek tek ekleme yapmalısınız. 

 

Ayrıca burada seçenek sayısı 5 ile sabittir, daha az ya da daha fazla seçenek eklenemez. 

Daha az seçenekli soru eklendiğinde kitapçıkta eksik seçenekler boş görünecektir.  
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(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum programını seçiniz. 

 

(3) Toplu Soru Ekleme: Hazır toplu soru 

ekleme şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

(4) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

 

(5) İşlemi Tamamla: Dosyayı yükledikten 

sonra “İşlemi Tamamla” düğmesine 

tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Soru yükleme 

şablonunu indirmek için tıklayınız.” düğmesine tıklamanız ve sistemde hazır bulunan Excel dosyasını 

cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. 
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(1) Ders: Hücrenin sağ tarafındaki ok işaretine 

tıklayarak eklemek istediğiniz dersi seçiniz. 

 

(2) Soru Metni: Eklemek istediğiniz soru 

metnini giriniz. 

 

(3) A Seçeneği: Eklemek istediğiniz sorunun A 

seçeneğini giriniz. 

 

(4) B Seçeneği: Eklemek istediğiniz sorunun B 

seçeneğini giriniz. 

(5) C Seçeneği: Eklemek istediğiniz sorunun C 

seçeneğini giriniz. 

 

(6) D Seçeneği: Eklemek istediğiniz sorunun D 

seçeneğini giriniz. 

 

(7) E Seçeneği: Eklemek istediğiniz sorunun E 

seçeneğini giriniz. 

 

(8) Doğru Cevap: Eklemek istediğiniz sorunun 

doğru cevabını giriniz. 

 

İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “QuestionExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

sütunda bir hücreye tıkladığınızda hücrenin sağında minik bir ok belirecektir. Oka tıklayarak, her bir 

soruyu ekleyeceğiniz dersi hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde doğru cevap seçeneğini de hazır 

listeden seçmelisiniz, kendi klavyenizden yazmanız hatayla sonuçlanabilir. 

 

İlgili alanları doldurduğunuz Excel dosyasını kaydedip, yine aynı sayfada; “Dosya yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı sürükleyip dosyayı sürükleyip bu alana bırakın” düğmesine tıklayıp, 

cihazınızdan ilgili Excel dosyasını seçebilir; ya da Excel dosyasını sürükleyip bu alana bırakabilirsiniz. Son 

olarak “İşlemi Tamamla” düğmesine tıklamayı unutmayınız. Dosya bu şekilde sisteme aktarılır ve yeni 

toplu soru bilgileri kaydedilir. 

 

9. Diğer İşlemler 
Sınav görev belgelerini listelemek için sol menüden “Diğer İşlemler” sayfasından 

yapabilirsiniz. 

 

9.1. Sınav Görev Belgeleri 
Sol menüden Diğer İşlemler > Sınav Görev Belgeleri adımını izleyerek “Sınav Görev Belgesi” 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz. 

 

(1) Görevler: Yönetici tarafından atanan 

görevler bu alanda listelenir. 

(2) Sınavlar: Sınavlar bu alanda listelenir. 

 


