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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, 

• Salon ve bina görevlilerinin atanması, 

• 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.  
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(1) Kullanıcı Adı: Sınav365 yöneticisi tarafından 

sizin için tanımlanan kullanıcı adını giriniz. 

 

(2) Parola: Sınav365 yöneticisi tarafından sizin 

için tanımlanan parolayı giriniz. 

 

(3) Giriş Düğmesi: Sınav365 yöneticisi 

tarafından verilen 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. 

 

3. Sistem Yönetici Paneli 
‘Sistem Yönetici Paneli’ Sınav365 sisteminde yer alan yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin 

tamamının yönetilebildiği paneldir. 
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(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) Fiziksel Tanımlamalar: Organizasyonu 

sisteme eklerken ilk olarak kurumunuzun en 

genel verilerini tanıtarak başlamanız 

gerekmektedir. 

 

(5) Akademik Tanımlamalar: Akademik birim, 

bölüm, program, ders, personel ve öğrenci 

tanımlama işlemleri bu kısımdan 

yapılmaktadır. 

 

(6) Sınav: Sınav, oturum ve sınav merkezi 

oluşturma işlemleri bu alandan 

yapılmaktadır. 

 

(7) Sınav Oturumlar: Sistemde mevcut olan 

oturumlara; program, ders ve salon 

ekleyebilir, oturumlara tanımlanmış 

program, ders ve salonları değiştirebilir ya 

da silebilirsiniz. 

 

(8) Atama İşlemleri: Sınav organizasyonunda 

görev alacak personelin atamaları, akademik 

personelin ve öğrencilerin derslere atanması, 

öğrenci salon yerleştirmeleri gibi işlemler bu 

bölümünden yapılmaktadır. 

 

(9) Soru Bankası: Hazırladığınız soruları bu 

kısımdan ekleyebilir ve o soruları sonrasında 

kullanabilirsiniz. 

 

(10) 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. 

(11) Kitapçık Yönetimi: Sınav ve Oturum 

program seçtiğinizde, bu verilerin 

kitapçıkları listelenir.  

 

(12) Belge İşlemleri: Sınav belgeleri bu alanda 

görüntülenir. 

 

(13) Değerlendirme: Değerlendirme 

işlemlerinde optik form yükleme, sınav 

değerlendirme, not aktarımı e not kontrolü 

yapılır. 

 

(14) Tasarımlar: Belgeler bölümünde 

görüntülenen her belgenin tasarımında 

değişiklik yapabilirsiniz. 

 

(15) İletişim Araçları: İletişim araçları SMS 

işlemleri, E-posta işlemleri ve duyurular bu 

kısımdan yapılmaktadır. 

 

(16) Dosyalar: Sınav365’a dosya yüklemek, 

yüklenilen dosyaları görüntülemek, silmek 

ve cihazınıza indirmeyi sağlar. 

 

(17) Ayarlar: Sistem sabiti ve roller bu kısımdan 

verilir. 

 

(18) Raporlar: Sınava girmeyen öğrenciler 

raporu, Görev atama raporu, sınav soru 

raporu, salon öğrenci yerleştirme raporu, 

görev kabul raporu ve akademisyen ders 

atama raporu bu kısımdan yapılır. 

 

(19) Diğer İşlemler: Sınav için atamalar 

bölümünden personel ataması yapıldıysa 

görev belgeleri listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(20) Gösterge Paneli: Bu kısımda toplam 

öğrenci sayısı, sınava girecek olan öğrenci 

sayısı, toplam salon sayısı ve sınav seçimi 

görüntülenir. 
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(21) Bina Kapasite Grafiği: Yeşil sütun bina 

kapasitesini, kırmızı sütun ise atanan 

öğrenci sayısını görüntülemektedir. 

 

(22) Görev Kabul Yüzdesi: Atanan görevlilerin, 

görev kabul yüzdesi bu kısımdan 

görüntülenir. 

(23) Oturum Yüzdesi: Oturumlara katılım 

yüzdesi bu alanda görüntülenir. 

 

 

(24) Atama Yapılmayan Görevli Listesi: Henüz 

atama yapılmayan görevli listesi bu kısımda 

görüntülenir. 

 

Not: Sistem yönetici panelinde bulunan grafikler, yüzdelik dilimler veya listeler kurumun isteğine göre 

sistem yazılımcıları tarafından değiştirilebilmektedir. 

 

3.1. Gösterge Paneli 
Sisteme giriş yapıldığında ekrana gelen görev çubuğunun altında yer alan “Gösterge paneli”  

Toplam personel sayısı, Sınava girecek öğrenci sayısı, Toplam salon sayısı, Sınav seçiniz ifadelerinin yer 

aldığı paneldir. 

 

(1) Toplam Personel Sayısı: Sistemde bulunan 

toplam personel sayısı bu alanda 

görüntülenir. 

 

(2) Sınava Girecek Olan Öğrenci Sayısı: Sınava 

giricek olan öğrenci sayısı bu alanda 

görüntülenir. 

(3) Toplam Salon Sayısı: Sisteme girilmiş olan 

toplam salon sayısı bu alanda listelenir. 

 

(4) Sınav Seçiniz: Bu alandan istediğiniz sınavı 

seçiniz. 

 

Not: Gösterge panelinde sağ üst kısımda bulunan “Sınavı seçiniz” butonu ile seçtiğiniz sınava göre 

“Gösterge Paneli, Bina Kapasite Grafiği, Görev Kabul Yüzdesi, Oturum Öğrenci Listesi, Atama Yapılmayan 

Öğrenciler” panelleri şekillenir.   
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3.2. Bina Kapasite Grafiği 
 Sisteme giriş yapıldığında ekrana gelen “Bina Kapasite Grafiği” sınav yapılacak binanın 

kapasitesini ve atanan öğrenci sayısını gösterir. 

 

(1) Bina Kapasitesi: Bina kapasitesi sütun grafiği 

bu alanda görüntülenmektedir. 

(2) Atanan Öğrenci Sayısı: Binaya atanan 

öğrenci listesi sütun grafiği bu alanda 

görüntülenmektedir. 

 

3.3. Görev Kabul Yüzdesi 
 Sisteme giriş yapıldığında ekrana gelen “Görev Kabul Yüzdesi” grafiğinde görevlerin “Kabul 

Edenleri, Kabul Etmeyenleri, Beklemede” olanları göstermektedir.  
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3.4. Oturum Öğrenci Listesi 
 Sisteme giriş yapıldığında ekrana gelen “Oturum Öğrenci Yüzdesi” grafiğinde “I. Oturum, II. 

Oturum, III. Oturum, IV. Oturumda” yer alan öğrencilerin yüzdeliğini göstermektedir.  

 

3.5. Atama Yapılmayan Öğrenciler 
 Sisteme giriş yapıldığında ekrana gelen “Atama Yapılmayan Görevli Listesi” personelin “Görev 

yerini, Görev Adını, Görev Tipini” göstermektedir. 

 

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Atama Yapılmayan Görev Bilgi Listesi: 

Atama yapılmayan görevlerin “Görev Yeri, 

Görev Adı, Görev Tipi” bu alanda listelenir. 

(3) Önceki Düğmesi: Atama yapılmayan 

görevlerin önceki sayfasına yönlendirir. 

 

(4) Sonrakı Düğmesi: Atama yapılmayan 

görevlerin sonraki sayfasına yönlendirir. 
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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.  

 

 

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. 
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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. Fiziksel Tanımlamalar 
Organizasyonu sisteme eklerken ilk olarak kurumunuzun en genel verilerini tanıtarak başlamanız 

gerekmektedir. Bunun için ilgili kurumun, kampüsün, binanın ve salonun bilgilerini nasıl tanıtmanız 

gerektiğini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. 

 

7.1. Kurum 
 Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar > Kurum adımlarını izleyerek sisteme tanımlı kurumları 

listeleyebilirsiniz. Henüz hiç tanımlama yapmadıysanız bu alan karşınıza boş gelecektir. 

 

İlgili satırda bulunan kurum bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan kurumun “ad, adres, telefon 

ve ana kurum mu?” bilgilerini silmek için “Sil” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 

 
  

 

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

 

(2) Kurum Bilgi Listesi: Kaydedilen kurumların 

ad, adres, telefon ve ana kurum bilgileri bu 

alanda listelenir. 

(3) Yeni Kurum Ekle Düğmesi: Listeye yeni 

kurum eklememizi sağlar. 
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7.1.1. Yeni Kurum Ekleme 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar > Kurum adımlarını izleyerek  “Kurum” sayfasında sağ üst 

köşedeki “Yeni Kurum Ekle” düğmesiyla yeni bir kurum tanımlayabilirsiniz. 

 

 

(1) Kurum Adı: Kurum adınızı giriniz. 

 

(2) İl: Kurumunuz bulunduğu ili giriniz. 

 

(3) İlçe: Kurumunuzun bulunduğu ilçeyi giriniz. 

 

(4) Adres: Kurumunuzun adresini giriniz. 

 

(5) Telefon Numarası: Kurumunuzun telefon 

numarasını giriniz. 

(6) Ana Kurum: Kurumunuz ana kurum ise 

“Evet” ana kurum değilse “Hayır” seçeneğini 

tıklayınız. 

 

(7) Listeye Geri Dön Düğmesi: Kurum sayfasına 

yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(8) Kaydet: Yeni kurumunuzu ekledikten sonra 

“Kaydet” düğmesine tıklayarak 

kaydedebilirsiniz. 
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Not: Kurumun tam ismini, güncel açık adresini ve güncel telefon bilgilerini girmeli; imla kurallarına 

dikkat etmelisiniz. Hazırlanacak belgeler ve diğer dokümanlarda buradaki gibi görüneceğini 

unutmayınız. Daha sonra bu bilgileri düzenleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. 

 

Ana Kurum Mu? 

 Organizasyonunuz bünyesinde olmayan başka kurumlarda da sınav yapıyorsanız, ana 

organizasyonu sisteme tanımlarken “Ana Kurum mu?” alanını “Evet” olarak seçmelisiniz. 

 

 Örneğin A üniversitesi olarak SINAV365 kullanıyorsunuz. Üniversite binaları ve salonları haricinde; 

bir halk eğitim merkezinde ya da bir cezaevinde, yani kurumunuz bünyesinde olmayan bir binada ve 

salonda sınav yapıyorsunuz. Bu kurumları da yine aynı “Kurum Ekle” sayfasından eklemeli ve “Ana Kurum 

mu?” kısmını “Hayır” olarak seçmelisiniz.  

 

7.2. Kampüs 
 Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar >  Kampüs adımlarını izleyerek kurumunuza tanımlı 

kampüsleri listeleyebilir, silebilir, mevcut kayıtlarda değişiklik yapabilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan kurum bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan kurumun “ad, adres, telefon 

ve ana kurum mu?” bilgilerini silmek için “Sil” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 
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(1) Kurum: Önceden tanımlamış olduğunuz 

kurumlar burada görüntülenir. 

 

(2) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

 

(3) Kampüs Bilgi Listesi: Kaydedilen 

kampüslerin “isim, il, ilçe, adres “ bilgileri bu 

alanda listelenir. 

(4) Yeni Kampüs Ekle: Kuruma yeni kampüs 

eklemek için bu düğmesine tıklamanız 

gerekir. 

 

(5) Excel İle Ekle: Kampüs bilgilerinizi bu 

düğmesine tıklayıp, hazır Excel şablonuna 

verilerinizi girerek hızla sisteme ekleme 

yapabilirsiniz. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz kampüsler arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

7.2.1. Yeni Kampüs Ekleme 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamala > Kampüs adımlarını izleyerek, “Kampüsler” sayfasında sağ 

üst köşede yer alan “Yeni Kampüs Ekle” düğmesiyla yeni bir kampüs tanımlayabilirsiniz. 

 

 
 

(1) Kurum: Önceden girilmiş kurum seçilir. 

 

(2) Kampüs: Kampüs adınızı girilir. 

 

(3) İl: Eklemek istenen kampüsün bulunduğu il 

girilir. 

 

(4) İlçe: Eklemek istenen kampüsün ilçesi girilir. 

(5) Adres: Kampüs adresi girilir. 

 

(6) Listeye Geri Dön Düğmesi: Kampüs 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(7) Kaydet Düğmesi: Yeni kampüs bilgileri 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak Yeni kampüs sisteme kaydedilir. 
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Not: Kampüs tanımlamadan önce, ilgili kampüsün ait olduğu kurumun sistemde kayıtlı 

olduğundan emin olunuz. Kayıtlı değilse öncelikle kurumu sisteme eklemeyi unutmayınız. Daha sonra 

hazırlanacak dokümanlarda, kampüs bilgilerinin buradaki gibi görüneceğini unutmayınız 

 

7.2.2. Excel ile Kampüs Ekleme  
Çok sayıda kampüs tanımlamak istiyorsanız “Excel ile Ekle” düğmesini kullanabilirsiniz.  

Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 

 

 

(1) Kampüs Ekleme: Hazır kampüs yükleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Kampüs yükleme 

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

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

tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili 

üniversiteyi seçiniz. 

 

(2) Kampüs Kodu: Kampüs kodunu giriniz. 

 

(3) Kampüs Adı: Kampüs adını giriniz. 

(4) Kampüs Adresi: Kampüs adresini giriniz. 

 

(5) İl: Kampüsün bulunduğu ili giriniz. 

 

(6) İlçe: Kampüsün bulunduğu ilçeyi giriniz. 

 

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 kampüs bilgileri kaydedilir. 

 

Not: İndirdiğiniz Excel dosyasında, sadece “CampusExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

sütunda bir hücreye tıkladığınızda hücrenin sağında küçük bir ok belirecektir. Oka tıklayarak eklemek 

isteğiniz kampüsü ekleyeceğiniz kuruma hazır listeden seçmelisiniz. Kurum ismini kendi klavyenizden 

yazmanız hatayla sonuçlanabilir. 

 

7.3. Bina 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar >  Bina adımlarını izleyerek sistemde kayıtlı binaları 

listeleyebilir, silebilir, mevcut kayıtlarda değişiklik yapabilir ya da daha önce kaydetmediğiniz bir bina 

tanımlayabilirsiniz. 
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İlgili satırda bulunan bina bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan binanın “kodu ve adı” 

bilgilerini sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
  

(1) Kurum: Önceden tanımlamış olduğunuz 

kurumlar burada görüntülenir. 

 

(2) Kampüs: Önceden tanımlamış olduğunuz 

kampüsler burada görüntülenir. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(4) Bina Bilgi Listesi: Kaydedilen kampüslerin 

isim, il, ilçe, adres bilgileri bu alanda listelenir. 

(5) Yeni Bina Ekle Düğmesi: Kuruma yeni bina 

eklemek için bu düğmesine tıklamanız 

gerekir. 

 

(6) Excel ile Ekle Düğmesi: Bina bilgilerinizi bu 

düğmesine tıklayıp, hazır Excel şablonuna 

verilerinizi girerek hızla sisteme ekleme 

yapabilirsiniz. 

 

 

(7) Ara: Listelediğiniz binalar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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7.3.1. Yeni Bina Ekle 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar >  Bina adımlarını izleyerek Bina sayfasını açıp, bu sayfada 

sağ üst köşedeki “Yeni Bina Ekle” düğmesiyla yeni bir bina tanımlayabilirsiniz.  

 

 

(1) Kurum: Önceden girilmiş kurum seçilir. 

 

(2) Kampüs: Kampüs adınızı girilir. 

 

(3) Bina Adı: Bina adını giriniz. 

 

(4) Bina Kodu: Bina kodunu giriniz. 

 

(5) İsmen Atama Yapılacak Bina Görevlileri: 

İsmen atamak istediğiniz bina görevlilerin 

“Ad ve Soyad” bilgilerini bu alana giriniz. 

(6) Personel Adedi Olarak Atama Yapılacak 

Bina Görevlileri: Bina görevlisi olarak 

atayacağınız personel sayısını bu kısma 

giriniz. 

 

(7) Listeye Geri Dön Düğmesi: Bina sayfasına 

yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(8) Kaydet Düğmesi: Yeni bina bilgileri 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak yeni bina sisteme kaydedilir. 

 

Not: Bina tanımlamadan önce, ilgili binanın ait olduğu kurumun ve kampüsün sistemde kayıtlı 

olduğundan emin olunuz. Kayıtlı değilse öncelikle kurumunu ve kampüsünü sisteme eklemeyi 

unutmayınız. Daha sonra hazırlanacak dokümanlarda, bina bilgilerinin buradaki gibi görüneceğini 

unutmayınız. 
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İsmen / Personel Adedi Olarak Atama Yapılacak Bina Görevlileri 

Atamalar kısmında ismen atayacağınız personellerin görev etiketlerini “İsmen atama yapılacak 

bina görevlileri” alanından; adet olarak belirteceğiniz görev etiketlerini ise “Personel Adedi Olarak 

Atama Yapılacak Bina Görevlileri” alanından seçmelisiniz.  

Örneğin; A binasında “Mehmet Yılmaz” genel koordinatör olarak atanacak ise personel 

atamaları kısmından “İsmen atama yapılacak bina görevlileri” alanından “Genel Koordinatör” etiketini 

seçmelisiniz.   

Yine A Binasında 3 adet güvenlik görevlisi bulunacak ise ve atamalar esnasında ismen atama 

yapılmayacaksa, sadece adet olarak belirtilecekse; “Personel Adedi Olarak Atama Yapılacak Bina 

Görevlileri” alanından “Güvenlik Görevlisi” etiketini seçmelisiniz. Atamalar bölümüne geçtiğinizde bu 

görev için kaç personel atayacağınızı seçmeniz gerekecektir. 

 

7.3.2. Excel İle Bina Ekle 
Çok sayıda bina tanımlayacaksanız “Excel ile Ekle” düğmesini kullanabilirsiniz. Düğmesine 

tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza çıkar. 

 

 

(1) Bina Ekleme: Hazır bina ekleme şablonunu 

buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla: Dosyayı yükledikten sonra 

“İşlemi Tamamla” düğmesini tıklayarak 

sisteme dosyanızı yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Bina yükleme şablonunu 

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

indirmeniz gerekmektedir.   
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(1) Kampüs: Hücrenin sağ tarafındaki ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili 

kampüsü seçiniz. 

(2) Bina Adı: Bina adını giriniz. 

 

(3) Bina Kodu: Bina kodunu giriniz. 

 

İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “BuildingExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

binayı ekleyeceğiniz kampüsü hazır listeden seçmelisiniz. Kampüs ismini 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 bina bilgileri kaydedilir. 

 

7.4. Salon 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar >  Salon adımlarını izleyerek sistemde kayıtlı salonları 

listeleyebilir, silebilir, mevcut kayıtlarda değişiklik yapabilir ya da yeni bir salon tanımlayabilirsiniz. 
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(1) Kurum: Önceden tanımlamış olduğunuz 

kurumlar burada görüntülenir. 

 

 

(2) Kampüs: Önceden tanımlamış olduğunuz 

kampüsler burada görüntülenir. 

 

(3) Bina: Önceden tanımlamış olduğunuz binalar 

burada görüntülenir. 

 

 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(5) Salon Bilgi Listesi: Kaydedilen salonların 

“kodu, adı, kat, kapasite, sınıf açık mı?” 

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(6) Yeni Salon Ekle: Kuruma yeni salon eklemek 

için bu düğmesine tıklamanız gerekir. 

 

(7) Excel ile Ekle: Salon bilgilerinizi bu 

düğmesine tıklayıp, hazır Excel şablonuna 

verilerinizi girerek hızla sisteme ekleme 

yapabilirsiniz. 

 

(8) Ara: Listelediğiniz salonlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

7.4.1. Yeni Salon Ekle 
Sol menüden Fiziksel Tanımlamalar >  Salon adımlarını izleyerek, bu sayfada sağ üst köşedeki           

“Yeni Salon Ekle”  düğmesiyla yeni bir salon tanımlayabilirsiniz.   
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(1) Kurum: Önceden girilmiş kurum seçilir. 

 

(2) Kampüs: Kampüs adınızı girilir. 

 

(3) Bina: Bina adını giriniz. 

 

(4) Salon Adi: Salon adını giriniz. 

 

(5) Salon Kodu: Salon kodunu giriniz. 

 

(6) Açık/Kapalı: Salonu açık ise “Açık”, kapalı ise 

“Kapalı” seçeneğini tıklayınız. 

(7) Kapasite: Salon kapasitesini giriniz. 

 

(8) Kat: Salonunuz bulunduğu katı giriniz. 

 

(9) Salon Görevlileri: Salon görevlilerini bu 

alana giriniz. 

 

(10) Listeye Geri Dön Düğmesi: Salon 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(11) Kaydet: Yeni salon bilgileri eklendikten 

sonra “Kaydet” düğmesine tıklayarak yeni 

salon sisteme kaydedilir. 

 

Not: Salon kapasitesinin doğru tanımlanması önemlidir. Sınavlar için öğrenci yerleştirilirken bu 

kapasiteye göre yerleştirme yapılacaktır.  

  Salon Görevlileri bölümüne salonda görev alacak personelin görev etiketini girmeniz 

gerekmektedir. Salona personel ataması yapılırken bu etiketlere göre atama yapılacaktır. Örneğin 

gözetmen ve salon başkanı görev alacaksa bu salonda, “Gözetmen” etiketini ve “Salon Başkanı” etiketini 

Salon Görevlileri bölümüne eklemelisiniz. 

 

7.4.2. Excel İle Salon Ekleme 
Çok sayıda salon tanımlayacaksanız düğmesini kullanabilirsiniz. “Excel ile Ekle” düğmesine 

tıkladığınızda aşağıdaki ekran karşınıza çıkar. 
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(1) Salon Ekleme: Hazır salon yükleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Salon yükleme şablonunu 

indirmek için tıklayınız.” düğmesini tıklamanız ve sistemde hazır bulunan Excel dosyasını cihazınıza 

indirmeniz gerekmektedir. 

 

(1) Bina: Hücrenin sağ tarafındaki küçük ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili 

binayı seçiniz. 

 

(2) Kat: Hücrenin sağ tarafındaki küçük ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz katı 

seçiniz. 

 

(3) Salon Adı: Salon adını giriniz. 

(4) Salon Kodu: Salon kodunu giriniz. 

 

(5) Kapasite: Salon kapasitesini giriniz. 

 

(6) Sınıf Açık mı?: Salon açıksa hücrenin sağ 

tarafındaki küçük ok işaretine tıklayıp açılan 

pencerede “Evet” seçeneğini, açık değil ise 

“Hayır” seçeneğini işaretleyiniz. 

 

 

Not: İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “SalonExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

salonu ekleyeceğiniz binayı hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde “Kat” ve “Sınıf Açık mı?” sütunlarını 

doldururken de hazır listeden seçmeniz gerekmektedir. Bu alanları kendi klavyenizden yazmanız hatayla 

sonuçlanabilir.  
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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 bina bilgileri kaydedilir. 

 

8. Akademik Tanımlamalar 
Organizasyonun en genel verilerini sisteme girdikten sonra ikinci aşama Akademik 

Tanımlamalardır. Akademik birim, bölüm, program, ders, personel ve öğrenci tanımlama işlemleri için 

aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. 

 

8.1. Akademik Birim 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar >  Akademik Birim adımlarını izleyerek; fakülte, enstitü, 

yüksekokul gibi birimleri sisteme tanımlayabilir, güncelleme ve düzenleme yapabilir, mevcut birimleri 

sistemden silebilirsiniz.  

 

İlgili satırda bulunan akademik birim bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan kurumun “kodu, adı, telefon 

ve faks” bilgilerini sistemden silmek için “Sil” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 

 
  

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Kampüs Bilgi Listesi: Kaydedilen akademik 

birimlerin “kodu, adı, telefon ve faks” bilgileri 

bu alanda listelenir. 

 

(3) Excel ile Ekle Düğmesi: Akademik birim 

bilgilerinizi bu düğmesine tıklayıp, hazır Excel 

şablonuna verilerinizi girerek hızla sisteme 

ekleme yapabilirsiniz. 

(4) Yeni Akademik Birim Ekle Düğmesi: Yeni 

akademik birim oluşturmanızı sağlar 

 

(5) Ara: Listelediğiniz akademik birimler 

arasından vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 
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8.1.1. Yeni Akademik Birim Ekle 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Akademik Birim adımlarını izleyerek “Akademik Birim” 

sayfasının sağ üst köşedeki “Yeni Akademik Birim Ekle” düğmesiyla yeni bir akademik birim 

tanımlayabilirsiniz. 

 

 

(1) Adı: Akademik birim adını giriniz. 

 

(2) Kodu: Akademik birim kodunu giriniz. 

 

(3) Telefon Numarası: Akademik birimin telefon 

numarasını giriniz. 

(4) Faks: Akademik birimin faks numarasını 

giriniz. 

 

(5) Listeye Geri Dön Düğmesi: Akademik birim 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(6) Kaydet Düğmesi: Yeni kurumunuzu 

ekledikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak kayıt edebilirsiniz. 

 

8.1.2. Excel ile Akademik Birim Ekle 
Çok sayıda birim tanımlayacaksanız  “Akademik Birim” sayfasındaki  “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.  
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(1) Akademik Birim Ekleme: Hazır bina ekleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Salon yükleme şablonunu 

indirmek için tıklayınız.” düğmesini tıklamanız ve sistemde hazır bulunan Excel dosyasını cihazınıza 

indirmeniz gerekmektedir. 

 

(1) Akademik Birim Adı: Akademik birim adını 

giriniz. 

 

(2) Birim Kodu: Akademik birim kodunu giriniz. 

(3) Telefon Numarası: Akademik birim telefon 

numarasını giriniz. 

 

(4) Faks Numarası: Akademik birim faks 

numarasını giriniz. 
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Not: İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “AcademicUnitExcelTemplate” sayfasını 

doldurmalısınız. Birim adı ve kodu, güncel, tam ismi ve koduyla yazılmalıdır. 

 

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 akademik birim bilgileri kaydedilir. 

 

8.1.3. Akademik Birim Listesini Öğrenci Bilgi Sisteminden Alma 
Sınav365’i kurumunuzun bilgi sistemine entegre olarak kullanıyorsanız “Akademik Birim” 

sayfasından “Öğrenci Bilgi Sisteminden Al” düğmesi ile entegrasyon sayfasına geçebilirsiniz. 

 

 

(1) Seçili Olanları Ekle Düğmesi: Önceden seçmiş olduğunuz personelleri aktarır. 

(2) Personel Bilgi Listesi: Personel bilgileri “Fakülte” bilgileri burada görüntülenir. Seçmek istediğiniz 

personelin yanında bulunan  kutucuğu işaretleyiniz. 

(3) KAPAT: Açık olan pencereyi kapatır. 

 

Açılan sayfadan, aktarılacak birimleri seçerek “Seçili Olanları Ekle” düğmesine tıklayıp, verileri 

kendi sisteminizden SINAV365’ a otomatik olarak aktarabilirsiniz.  
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8.2. Bölüm 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Bölüm adımlarını izleyerek akademik birimlerin altına 

bölümleri tanımlayabilirsiniz.  Güncelleme ve düzenleme yapabilir, mevcut bölümleri sistemden 

silebilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan akademik birim bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 

İlgili satırda bulunan bölümün “kodu, adı, telefon 

ve faks” bilgilerini sistemden silmek için “Sil” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 

 

 
  

(1) Akademik Birim: Önceden tanımlamış 

olduğunuz akademik birimler burada 

görüntülenir. 

 

(2) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

 

(3) Akademik Birim Bilgi Listesi: Kaydedilen 

salonların “kodu, adı, telefon ve faks “ bilgileri 

bu alanda listelenir. 

(4) Excel ile Ekle Düğmesi: Akademik birim 

bilgilerinizi bu düğmesine tıklayıp, hazır Excel 

şablonuna verilerinizi girerek hızla sisteme 

ekleme yapabilirsiniz. 

 

(5) Yeni Salon Ekle Düğmesi: Akademik birime 

yeni bölüm eklemek için bu düğmesine 

tıklamanız gerekir. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz salonlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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8.2.1. Yeni Bölüm Ekleme 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Bölüm adımlarını izleyerek açılan “Bölüm” sayfasının 

sağ üst köşedeki “Yeni Bölüm Ekle”  düğmesi ile yeni bir bölüm tanımlayabilirsiniz. 

 

 
(1) Akademik Birim: Bölümü eklemek 

istediğiniz akademik birimi seçiniz. 

 

(2) Bölüm Adı: Bölüm adını giriniz. 

 

(3) Bölüm Kodu: Bölüm kodunu giriniz. 

 

(4) Telefon: Eklemek istediğiniz bölümün 

telefon numarasını giriniz. 

(5) Faks: Eklemek istediğiniz bölümün faks 

numarasını giriniz. 

 

(6) Lısteye Gerı Dön Düğmesi: Kampüs 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(7) Kaydet Düğmesi: Yeni bölüm bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak bölüm sisteme kayıt edilir. 

 

 

8.2.2. Excel ile Bölüm Ekleme 
Çok sayıda bölüm tanımlayacaksanız “Bölüm” sayfasındaki “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.  
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(1) Bölüm Ekleme: Hazır bölüm ekleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki  “Bölüm yükleme 

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

cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. 

 

 

(1) Akademik Birim: Hücrenin sağ tarafındaki 

ok işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz 

ilgili akademik birimi seçiniz. 

 

(2) Bölüm Adı: Bölüm adı giriniz. 

 

(3) Bölüm Kodu: Bölüm kodunu giriniz. 

(4) Telefon Numarası: Akademik birim telefon 

numarasını giriniz. 

 

(5) Faks Numarası: Akademik birim faks 

numarasını giriniz. 
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Not: İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “DepartmentExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. 

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

bölümü ekleyeceğiniz akademik birimi hazır listeden seçmelisiniz. Birim ismini kendi klavyenizden 

yazmanız hatayla sonuçlanabilir. Bölüm adı ve kodu, güncel ve tam ismi ve koduyla yazılmalıdır. 

 

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 

akademik birim bilgileri kaydedilir. 

 

8.2.3. Bölüm Listesini Öğrenci Bilgi Sisteminden Alma  
Sınav365’i kurumunuzun bilgi sistemine entegre olarak kullanıyorsanız, “Bölüm” sayfasındaki 

“Öğrenci Bilgi Sisteminden Al” düğmesi ile entegrasyon sayfasına geçebilirsiniz. 

 

 

(1) Seçili Olanları Yeniden Ekle Düğmesi: 

Önceden seçmiş olduğunuz bölümleri aktarır. 

 

 

(2) Akademik Birim: Önceden girilmiş olan 

akademik birimleri görüntüler. 

(3) Verileri Getir Düğmesi: Önceden kayıt 

edilen akademik birim verilerini ekrana 

getirir. 

 

(4) Tümünü Seç: Listelenen akademik birim 

verilerinin tümünü seçilir. 

 

Açılan sayfadan,  aktarılacak bölümlerin birimlerini seçip “Verileri Getir” düğmesi ile Öğrenci 

Bilgi Sitemindeki verileri listeleyebilirsiniz. Listelenen bölümlerden Sınav365’e aktarmak istediğiniz 

bölümleri seçerek “Seçili Olanları Ekle” düğmesine tıklayıp, verileri kendi sisteminizden Sınav365’e 

otomatik olarak aktarabilirsiniz.  
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8.3. Program 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Program adımını izleyerek bölümlerin altına 

programları tanımlayabilir,  güncelleme ve düzenleme yapabilir, mevcut programları sistemden 

silebilirsiniz. 

 

İlgili satırda bulunan akademik birim bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 

İlgili satırda bulunan bölümün “kodu, adı, telefon 

ve faks” bilgilerini sistemden silmek için “Sil” 

düğmesini kullanabilirsiniz. 

 

 
  

(1) Akademik Birim: Önceden tanımlamış 

olduğunuz akademik birimler burada 

görüntülenir. 

 

(2) Bölüm: Önceden tanımlamış olduğunuz 

akademik bölümler burada görüntülenir. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(4) Program Bilgi Listesi: Kaydedilen salonların 

“kodu, adı “ bilgileri bu alanda listelenir. 

(5) Excel ile Ekle Düğmesi: Akademik birim 

bilgilerinizi bu düğmesine tıklayıp, hazır Excel 

şablonuna verilerinizi girerek hızla sisteme 

ekleme yapabilirsiniz. 

 

(6) Yeni Program Ekle Düğmesi: Bölüme yeni 

program eklemek için bu düğmesine 

tıklamanız gerekir. 

 

 

(7) Ara: Listelediğiniz salonlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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8.3.1. Yeni Program Ekleme   
 Sol menüden Akademik Tanımlamalar >  Program adımlarını izleyerek açılan “Program” 

sayfasının sağ üst köşedeki   “Yeni Program Ekle“ düğmesiyla yeni bir program tanımlayabilirsiniz. 

 

 

(1) Akademik Birim: Önceden girmiş olduğunuz 

Akademik Birimi seçiniz. 

 

(2) Bölüm: Programı eklemek istediğiniz bölümü 

giriniz. 

 

(3) Program Adı: Eklemek istediğiniz programın 

adını giriniz. 

(4) Program Kodu: Eklemek istediğiniz 

programın kodunu giriniz. 

 

(5) Listeye Geri Dön Düğmesi: Program 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(6) Kaydet Düğmesi: Yeni program bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak program sisteme kayıt edilir. 

 

8.3.2. Excel ile Program Ekleme 
Çok sayıda program tanımlayacaksanız “Program” sayfasındaki “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 
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(1) Program Ekleme: Hazır program ekleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Program yükleme 

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

cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. 

 

(1) Bölüm: Hücrenin sağ tarafındaki ok işaretine 

tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili akademik 

birimi ve bölümü seçiniz. 

 

(2) Program Adı: Program adını giriniz. 

(3) Program Kodu: Program kodunu giriniz. 
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İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “ProgramExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

programı ekleyeceğiniz bölümü hazır listeden seçmelisiniz. Bölüm ismini kendi klavyenizden yazmanız 

hatayla sonuçlanabilir. Program adı ve kodu, güncel ve tam ismi ve koduyla yazılmalıdır. 

 

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 akademik birim bilgileri kaydedilir. 

 

8.3.3. Program Listesini Öğrenci Bilgi Sisteminden Alma 
  Sınav365’i kurumunuzun bilgi sistemine entegre olarak kullanıyorsanız, “Program” sayfasındaki 

“Öğrenci Bilgi Sisteminden Al” düğmesi ile entegrasyon sayfasına geçebilirsiniz.   

 

 

(1) Seçili Olanları Yeniden Ekle Düğmesi: 

Önceden seçmiş olduğunuz programları 

aktarır. 

 

(2) Akademik Birim: Önceden girilmiş olan 

akademik birimleri görüntüler. 

 

(3) Bölüm: Önceden girilmiş olan bölümleri 

görüntüler. 

(4) Verileri Getir Düğmesi: Seçilen bölümün 

“Birim kodu, Departman kodu, Program kodu 

ve Program ismi”  verilerini ekrana getirir. 

 

(5) Tümünü Seç: Listelenen program verilerinin 

tümünü seçilir. 
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Açılan sayfadan,  aktarılacak bölümlerin birimlerini seçip “Verileri Getir” düğmesi ile Öğrenci 

Bilgi Sitemindeki verileri listeleyebilirsiniz. Listelenen bölümlerden SINAV365’ a aktarmak istediğiniz 

bölümleri seçerek “Seçili Olanları Ekle” düğmesine tıklayıp, verileri kendi sisteminizden SINAV365’ a 

otomatik olarak aktarabilirsiniz. 

 

8.4. Dersler 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar >  Ders adımlarını izleyerek ders tanımlamalarını, 

düzenleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Birim, bölüm ve program seçimlerini yaparak, listeyi bu 

filtrelere göre daraltabilirsiniz. Henüz hiç tanımlama yapmadıysanız bu sayfadaki liste boş gelecektir. 

 

 
İlgili satırda bulunan ders bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “İsim, Kodu, Birim, 

Program, Kapalı mı?, Bu derse birleştirilenler, 

Ders ile birleştirilmiş” bilgilerini sistemden silmek 

için “Sil” düğmesini kullanabilirsiniz. 

 

 
Listede derslerin sağ tarafındaki “Dersleri Ayır” 

düğmesini tıklayarak, birleştirilen birden fazla 

dersi, ayırabilirsiniz. 

 
Listede derslerin sağ tarafındaki “Dersleri 

Birleştir” düğmesini tıklayarak, açılan birden fazla 

dersi, birleştirebilirsiniz. 
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(1) Akademik Birim: Önceden tanımlamış 

olduğunuz akademik birimler burada 

görüntülenir. 

 

(2) Bölüm: Önceden tanımlamış olduğunuz 

bölümler burada görüntülenir. 

 

(3) Program: Önceden tanımlamış olduğunuz 

programlar burada görüntülenir. 

 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(5) Ders Bilgi Listesi: Kaydedilen salonların 

“Kimlik no, Öğrenci no, Adı, Soyadı, Telefon” 

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(6) Excel ile Ekle: Öğrenci bilgilerini bu 

düğmesine tıklayıp, hazır Excel şablonuna 

verilerinizi girerek hızla sisteme ekleme 

yapabilirsiniz. 

 

(7) Yeni Öğrenci Ekle: Yeni öğrenci eklemek için 

bu düğmesine tıklamanız gerekir. 

 

(8) Ara: Listelediğiniz öğrenciler arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

8.4.1. Yeni Ders Ekle 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Ders adımlarını izleyerek açılan “Ders” sayfasının sağ 

üst köşedeki “Yeni Ders Ekle” butonuyla yeni bir ders tanımlayabilirsiniz. 
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(1) Akademik Birim: Önceden girmiş olduğunuz 

Akademik Birimi seçiniz. 

 

(2) Bölüm: Önceden girmiş olduğunuz bölümü 

giriniz. 

 

(3) Program: Önceden girmiş olduğunuz 

programı giriniz. 

 

(4) Ders Adı: Eklemek istediğiniz ders adını 

giriniz. 

(5) Ders Kodu: Eklemek istediğiniz ders kodunu 

giriniz. 

 

(6) Kapatılmış mı: Eklemek istediğiniz ders 

kapalı ise kutucuğu işaretleyiniz. Ders açık ise 

bu alanı boş bırakınız. 

 

(7) Listeye Geri Dön Düğmesi: Program 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(8) Kaydet Düğmesi: Yeni program bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak program sisteme kayıt edilir. 

 

8.4.2. Excel İle Toplu Ders Ekleme 
Çok sayıda program tanımlayacaksanız “Ders” sayfasındaki “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.  

 

 

(1) Toplu Ders Ekleme: Hazır toplu ders ekleme 

şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki  “Ders yükleme şablonunu 

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

indirmeniz gerekmektedir.  
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(1) Program: Hücrenin sağ tarafındaki ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili 

akademik birimi, bölümü ve programı seçiniz. 

 

(2) Ders Adı: Ders adı giriniz. 

(3) Ders Kodu: Ders kodunu giriniz. 

 

(4) Kapalı mı?: Hücrenin sağ tarafındaki küçük 

ok işaretine tıklayarak kapalı ise “Evet” değil 

ise “Hayır” seçeneğini seçiniz. 

 

İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “CourseExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

dersi ekleyeceğiniz programı hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde “Kapalı mı?” sütunu için de 

cevabınızı 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 ders bilgileri kaydedilir. 

 

8.4.3. Dersleri Öğrenci Bilgi Sisteminden Alma  
Sınav365’i kurumunuzun bilgi sistemine entegre olarak kullanıyorsanız, “Dersler” sayfasındaki 

“Öğrenci Bilgi Sisteminden Al” düğmesi ile entegrasyon sayfasına geçebilirsiniz. 
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(1) Seçili Olanları Ekle Düğmesi: Önceden 

seçmiş olduğunuz dersleri aktarır. 

 

(2) Akademik Birim: Önceden girilmiş olan 

akademik birimleri görüntüler. 

 

(3) Bölüm: Önceden girilmiş olan bölümleri 

görüntüler. 

(4) Program: Önceden girilmiş olan bölümleri 

görüntüler. 

 

(5) Verileri Getir Düğmesi: Seçilen akademik 

birim ve bölümü verilerini ekrana getirir. 

 

(6) Tümünü seç: Listelenen akademik birim 

verilerinin tümünü seçilir. 

 

Açılan sayfadan,  aktarılacak bölümlerin birimlerini seçip “Verileri Getir” düğmesi ile Öğrenci 

Bilgi Sitemindeki verileri listeleyebilirsiniz. Listelenen bölümlerden Sınav365’e aktarmak istediğiniz 

dersleri seçerek “Seçili Olanları Ekle” düğmesine tıklayıp, verileri kendi sisteminizden Sınav365’e 

otomatik olarak aktarabilirsiniz. 

 

8.5. Personel 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar >  Personel adımını izleyerek personel tanımlamalarını, 

düzenleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz.  

Birim, bölüm ve personel tipi seçimlerini yaparak, listeyi bu filtrelere göre daraltabilirsiniz. 
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İlgili satırda bulunan personel bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “Kimlik no, Unvan, 

Adı, Soyadı, Telefon, Görev engelli mi?” bilgilerini 

sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

  

 
İlgili satırda bulunan personellerin “Giriş 

Bilgilerini Düzenle” düğmesi ile personel şifre 

bilgilerinde düzenleme yapabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan personellerin “Sistem 

Girişleri” düğmesi ile de personelin sisteme giriş 

kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. 

  

(1) Akademik Birim: Önceden tanımlamış 

olduğunuz akademik birimler burada 

görüntülenir. 

 

(2) Bölüm: Önceden tanımlamış olduğunuz 

akademik bölümler burada görüntülenir. 

 

(3) Personel Tipi: Tanımlamak istediğiniz 

personelin tipini (Akademik Personel, İdari 

Personel) seçiniz. 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

 

(5) Personel Bilgi Listesi: Kaydedilen salonların 

“Kimlik no, Unvan, Adı, Soyadı, Telefon, Görev 

engelli mi?” bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(6) Excel ile Ekle: Personel bilgilerini bu 

düğmesine tıklayıp, hazır Excel şablonuna 

verilerinizi girerek hızla sisteme ekleme 

yapabilirsiniz. 
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(7) Yeni Program Ekle: Bölüme yeni personel 

eklemek için bu düğmesine tıklamanız 

gerekir. 

 

(8) Ara: Listelediğiniz personeller arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

(9) Seçili Olanları Sil: Yandaki kutucuk 

kısmından seçmiş olduğunuz personelleri 

silebilirsiniz. 

 

(10) Tümünü Sil: Yanda bulunan bütün 

kutucuklar seçilir ve   tüm personel 

bilgileriniz “Tümünü Sil” düğmesine 

tıkladığınızda silinir. 

 

8.5.1. Yeni Personel Ekleme 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Personel adımlarını izleyerek açılan “Personel” 

sayfasının sağ üst köşedeki düğmesiyla yeni bir personel tanımlayabilirsiniz. 

  



 

 

43 

(1) Personel Profil Resmi: Personelleriniz profil 

resmini bu alandan yükleyebilirsiniz. 

 

(2) Akademik Birim: Önceden girmiş olduğunuz 

Akademik Birimi seçiniz.  

 

(3) Bölüm: Önceden girmiş olduğunuz bölümü 

giriniz. 

 

(4) Personel Tipi: Tanımlamak istediğiniz 

personelin tipini (Akademik Personel, İdari 

Personel) seçiniz. 

 

(5) Unvan: Girmek istediğiniz personelin 

ünvanını (Prof. Dr, Doç. Dr., Öğretim Görevlisi, 

Araştırma Görevlisi v.b) giriniz. 

 

(6) T.C. Kimlik No: Eklemek istediğiniz 

personelinizin kimlik numarasını giriniz. 

 

(7) Adı: Eklemek istediğiniz personelinizin adını 

giriniz. 

(8) Soyadı: Eklemek istediğiniz personelinizin 

soyadını giriniz. 

 

(9) Telefon: Personelin telefon numarasını 

ekleyiniz. 

 

(10) E-Posta: Personelin e-posta adresini 

ekleyiniz. 

 

(11) Görev Engelli Mi: Sınav organizasyonu için 

Müsaitse “Evet” değil ise “Hayır” seçeneğini 

seçiniz. 

 

(12) Rol: Personelinize vermek istediğiniz rolü 

seçiniz. 

 

(13) Lısteye Gerı Dön Düğmesi: Personel 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(14) Kaydet Düğmesi: Yeni personel bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak program sisteme kayıt edilir. 

 

Görev engelli mi? 

Eklenecek personel sınav organizasyonu için müsaitse “Görev engelli mi?” sorusu “Hayır” 

seçilmeli, görev almasına engel bir durum varsa “Evet” seçilmelidir. Böylece atama aşamasında müsait 

olmayan personele görev atanamaz. Bu seçenek ve tanımlanan diğer özellikler, daha sonra düzenleme 

butonu yardımıyla değiştirilebilir. 

 

8.5.2. Excel İle Toplu Personel Ekleme 
Çok sayıda personel tanımlayacaksanız “Personel” sayfasındaki  “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.  
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(1) Toplu Personel Ekleme: Hazır toplu 

personel ekleme şablonunu buradan 

indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla: Dosyayı yükledikten sonra 

“İşlemi Tamamla” düğmesini tıklayarak 

sisteme dosyanızı yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki  “Ders yükleme şablonunu 

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

indirmeniz gerekmektedir. 

 

 

(1) Akademik Birim/Bölüm: Hücrenin sağ 

tarafındaki ok işaretine tıklayarak eklemek 

istediğiniz akademik birimi ve bölümü 

seçiniz. 

 

(2) Unvan: Girmek istediğiniz personelin 

ünvanını (Prof. Dr, Doç. Dr., Öğretim Görevlisi, 

Araştırma Görevlisi v.b) giriniz. 

 

(3) Personel T.C. Kimlik No: Eklemek istediğiniz 

personelinizin kimlik numarasını giriniz. 

 

(4) Adı: Eklemek istediğiniz personelinizin adını 

giriniz. 

 

(5) Soyadı: Eklemek istediğiniz ders kodunu 

giriniz. 

(6) Kapatılmış mı: Eklemek istediğiniz ders 

kapalı ise kutucuğu işaretleyiniz.  

 

(7) Telefon: Personelin telefon numarasını 

ekleyiniz. 

 

(8) E-Posta: Personelin e-posta adresini 

ekleyiniz. 

 

(9) Görev Engelli mi: Sınav organizasyonu için 

Müsaitse “Evet” değil ise “Hayır” seçeneğini 

seçiniz. 

 

(10) Rol: Personelinize vermek istediğiniz rolü 

seçiniz. 
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İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “PersonelExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

personeli ekleyeceğiniz birim ve bölümü hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde, ünvan, personel tipi, 

görev engeli ve rol seçimini de yine hücrelerin yanında beliren oka tıklayarak hazır listeden 

seçmelisiniz. Bu alanları 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 personel bilgileri kaydedilir. 

 

8.5.3. Personel Listesini Öğrenci Bilgi Sisteminden Alma 
Sınav365’i kurumunuzun bilgi sistemine entegre olarak kullanıyorsanız, “Personel” sayfasındaki 

“Öğrenci Sisteminden Al” düğmesi ile entegrasyon sayfasına geçebilirsiniz.   

 

 

(1) Seçili Olanları Ekle Düğmesi: Önceden seçmiş olduğunuz personelleri aktarır. 

(2) Personel Bilgi Listesi: Personel bilgileri “Adı, Soyadı, Kullanıcı Adı, Ünvan, Telefon” bilgileri burada 

görüntülenir. Seçmek istediğiniz personelin yanında bulunan kutucuğu işaretleyiniz. 

(3) Kapat Düğmesi: Açık olan pencereyi kapatır. 
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8.6. Öğrenci 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar > Öğrenci adımlarını izleyerek; öğrenci tanımlamalarını, 

düzenleme, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Birim, bölüm ve program seçimlerini 

yaparak, listeyi bu filtrelere göre daraltabilirsiniz. Henüz hiç tanımlama yapmadıysanız ekrandaki liste 

boş gelecektir. 

 

 
İlgili satırda bulunan öğrenci bilgilerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 

 
İlgili satırda bulunan öğrencinin “Giriş Bilgilerini 

Düzenle” düğmesi ile öğrenci “Şifre düzenleme, 

Bloklu mu?, Rol” bilgilerinde düzenleme 

yapabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “Kimlik no, 

Öğrenci no, Adı, Soyadı, Telefon” bilgilerini 

sistemeden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan öğrencilerin “Sistem 

Girişleri” düğmesi ile de öğrencinin sisteme giriş 

kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz. 
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(1) Akademik Birim: Önceden tanımlamış 

olduğunuz akademik birimler burada 

görüntülenir. 

 

(2) Bölüm: Önceden tanımlamış olduğunuz 

bölümler burada görüntülenir. 

 

(3) Program: Önceden tanımlamış olduğunuz 

programlar burada görüntülenir. 

 

 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(5) Öğrenci Bilgi Listesi: Kaydedilen salonların 

“Kimlik no, Öğrenci no, Adı, Soyadı, Telefon” 

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(6) Excel ile Ekle Düğmesi: Öğrenci bilgilerini 

bu düğmesine tıklayıp, hazır Excel 

şablonuna verilerinizi girerek hızla sisteme 

ekleme yapabilirsiniz. 

 

(7) Yeni Öğrenci Ekle Düğmesi: Yeni öğrenci 

eklemek için bu düğmesine tıklamanız 

gerekir. 

 

(8) Ara: Listelediğiniz öğrenciler arasından 

vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 

 

(9) Seçili Olanları Sil: Yandaki kutucuk 

kısmından seçmiş olduğunuz öğrencileri 

silebilirsiniz. 

 

(10) Tümünü Sil: Yanda bulunan bütün 

kutucuklar seçilir ve   tüm öğrenci 

bilgileriniz “Tümünü Sil” düğmesine 

tıkladığınızda silinir. 

 

8.6.1. Yeni Öğrenci Ekle 
Sol menüden Akademik Tanımlamalar >  Öğrenci adımlarını izleyerek “Öğrenciler” sayfasını 

açıp, bu sayfada sağ üst “Yeni Öğrenci Ekle” köşedeki düğmesiyla yeni bir öğrenci tanımlayabilirsiniz. 
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(1) Öğrenci Profil Resmi: Öğrencilerinizin profil 

resmini bu alandan yükleyebilirsiniz  

 

(2) Akademik Birim: Önceden girmiş olduğunuz 

Akademik Birimi seçiniz  

 

(3) Bölüm: Önceden girmiş olduğunuz bölümü 

seçiniz. 

 

(4) Program: Önceden girmiş olduğunuz 

bölümü seçiniz. 

 

(5) T.C. Kimlik No: Eklemek istediğiniz 

öğrencinizin kimlik numarasını giriniz. 

 

(6) Öğrenci Kimlik No: Eklemek istediğiniz 

öğrencinizin okul numarasını giriniz. 

(7) Adı: Eklemek istediğiniz öğrencinizin adını 

giriniz. 

 

(8) Soyadı: Eklemek istediğiniz personelinizin 

soyadını giriniz. 

 

(9) Telefon: Personelin telefon numarasını 

ekleyiniz. 

 

(10) Listeye Geri Dön Düğmesi: Öğrenci 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(11) Kaydet Düğmesi: Yeni öğrenci bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak öğrenci sisteme kayıt edilir. 

 

8.6.2. Excel İle Toplu Öğrenci Ekleme 
Çok sayıda öğrenci tanımlayacaksanız “Öğrenciler“ sayfasındaki “Excel ile Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.  

 

(1) Toplu Öğrenci Ekleme: Hazır toplu öğrenci 

ekleme şablonunu buradan indirebilirsiniz. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla: Dosyayı yükledikten sonra 

“İşlemi Tamamla” düğmesini tıklayarak 

sisteme dosyanızı yükleyebilirsiniz. 
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Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Öğrenci yükleme 

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

cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. 

 

(1) Program: Hücrenin sağ tarafındaki ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz 

programı bölümü seçiniz. 

 

(2) Öğrenci T.C. Kimlik No: Eklemek istediğiniz 

öğrencinizin kimlik numarasını giriniz. 

 

(3) Öğrenci No: Eklemek istediğiniz öğrencinizin 

öğrenci numarasını giriniz. 

 

(4) Öğrenci Adı: Eklemek istediğiniz 

personelinizin adını giriniz. 

(5) Öğrenci Soyadı: Eklemek istediğiniz ders 

kodunu giriniz. 

 

 

(6) Öğrenci Telefon: Personelin telefon 

numarasını ekleyiniz. 

 

(7) Görev Engelli Mi: Öğrenci için Müsaitse 

“Evet” değil ise “Hayır” seçeneğini seçiniz. 

 

(8) Rol: Personelinize vermek istediğiniz rolü 

seçiniz. 

 

İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “StudentExcelTemplate” sayfasını doldurmalısınız. İlk 

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

öğrenciyi ekleyeceğiniz programı hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde “Görev Engelli mi?” seçimini 

de yine hücrenin yanında beliren oka tıklayarak hazır listeden seçmelisiniz. Bu alanları 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 öğrenci bilgileri kaydedilir.  
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9. Sınav 
Sınav, oturum, sınav merkezi oluşturma; oturum program, soru ve kitapçık işlemleri için sol 

menüden “Sınav Sistemi”  bölümünü kullanabilirsiniz. 

 

9.1. Sınav 
Sol menüden Sınav > Sınav adımlarını izleyerek “Sınavlar” sayfasına geçebilirsiniz. Mevcut 

sınavlar bu sayfada listelenir. Henüz hiç sınav oluşturmadıysanız bu sayfadaki liste karşınıza boş 

gelecektir. 

 

 

 
İlgili satırda bulunan sınav bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “İsim, Kodu , Aktif 

mi?, Öğrenci seçmiş mi?” bilgilerini sistemden 

silmek için “Sil” düğmesini kullanabilirsiniz. 

  

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Sınav Bilgi Listesi: Kaydedilen sınavların 

“İsim, Kodu , Aktif mi?, Öğrenci seçmiş mi?”  

bilgileri bu alanda listelenir. 

(3) Yeni Sınav Oluştur: Yeni sınav eklemek için 

bu düğmesine tıklamanız gerekir. 

 

(4) Ara: Listelediğiniz sınavlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

 

9.1.1. Yeni Sınav Oluştur 
Sol menüden Sınav > Yeni Sınav Oluştur adımlarını izleyerek “Sınavlar” sayfasında sağ üst 

köşedeki “Yeni Sınav Oluştur”  düğmesiyla yeni bir sınav oluşturabilirsiniz.  
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(1) Adı: Eklemek istediğiniz sınavın adını giriniz. 

 

(2) Kodu: Eklemek istediğiniz sınavın kodunu 

giriniz. 

 

(3) Sınav Yönergesi: Sınav yönergesini dosyasını 

yüklemek için tıklayınız ya da yükleyeceğiniz 

dosyayı bu alana bırakınız. 

 

(4) Soru Bankası: Önceden girmiş olduğunuz 

soru bankasını seçebilirsiniz. 

 

(5) Aktif mi: Sınavın sisteme eklenirken “Aktif” 

ya da “Pasif” olarak ekleneceğini bu alandan 

belirtebilirsiniz. 

 

(6) Öğrenci Sınav Merkezi Tercihi Yapabilir 

mi: Öğrenci sınav merkezini tercihini 

öğrencinin yapılması isteniyorsa “Evet”, tercih 

yapılması istenmiyor ise “Hayır” seçeneğiniz 

seçiniz. 

(7) Görev Belgesi Alma Başlangıç-Bitiş 

Tarihleri: Sınavda görevli olacak 

personellerin belge alma tarih aralığını bu 

alana giriniz. 

 

(8) Öğrenci Giriş Belgesi Alma Başlangıç-

Bitiş Tarihleri: Sınava girecek olan 

öğrencilerin giriş belgelerini alabileceği 

tarihi bu alana giriniz. 

 

(9) Öğrenci Kitapçık Görme Başlangıç-Bitiş 

Tarihleri: Sınav yapıldıktan sonra, 

öğrencilerin sınav kitapçıklarını 

görebileceği tarih aralığını bu alana giriniz. 

 

(10) Öğrenci Sınav Sonucu Görme Başlangıç-

Bitiş Tarihleri: Sınav sonuçlarının belli 

olduktan sonra, öğrencilerin sınav 

sonuçlarını görebileceği tarih aralığını bu 

alana giriniz. 
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(11) Sınav Sorusu Ekleme Başlangıç-Bitiş 

Tarihleri: Soru ekleme yetkisi olan 

personelin, soruları ekleyebileceği tarih 

aralığını bu alana giriniz. 

 

(12) Görev Talepleri Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 

Oluşturulan sınavda görev almak isteyen 

personelin talep gönderebileceği tarih 

aralığını bu alana giriniz. 

(13) Soru İtirazları Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 

Sınav sonrası itirazda bulunmak isteyen 

öğrencilerin, itiraz edebileceği tarih 

aralığını bu alana giriniz. 

 

(14) Listeye Geri Dön Düğmesi: Sınav 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(15) Kaydet: Yeni sınav bilgilerini eklendikten 

sonra “Kaydet” düğmesine tıklayarak sınav 

sisteme kayıt edilir. 

 

 

Sınav oluşturma sayfasındaki tarih aralıkları boş bırakılabilir, doldurulması zorunlu değildir. Boş 

bırakıldığı takdirde belirtilen işlem yapılamaz. Örneğin “Soru İtirazları Başlangıç-Bitiş Tarihleri” boş 

bırakılırsa soru itirazları yapılamaz. 

 

9.2. Oturum 
Sol menüden Sınav >  Oturum adımlarını izleyerek “Oturumlar” sayfasına geçebilirsiniz. Henüz 

hiç sınav oluşturmadıysanız sınav listesi boş gelecektir. Bu nedenle oturum ekleyebilmek için önce 

sınavı oluşturmanız gerekmektedir. 

 

 
İlgili satırda bulunan sınav bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “İsim, Kodu , Aktif 

mi?, Öğrenci seçmiş mi?” bilgilerini sistemden 

silmek için “Sil” düğmesini kullanabilirsiniz. 
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(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(3) Oturum Bilgi Listesi: Kaydedilen oturumların 

“İsim, Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi , Aktif mi?, 

Öğrenci seçmiş mi?”  bilgileri bu alanda 

listelenir. 

(4) Yeni Oturum Ekle: Yeni oturum eklemek için 

bu düğmesine tıklamanız gerekir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz oturumlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

9.2.1. Yeni Oturum Ekle 
Sol menüden Sınav > Oturum adımlarını izleyerek “Oturumlar” sayfasını açıp, bu sayfada sağ 

üst köşedeki “Yeni Oturum Ekle” düğmesiyla yeni bir oturum oluşturabilirsiniz.  

 

 

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz.  

 

(2) Adı: Eklemek istediğiniz oturumun adını 

giriniz. 

 

(3) Başlangıç - Bitiş Tarihleri: Oturum başlangıç 

ve bitiş tarihi aralığını bu alana giriniz. 

 

(4) Görevliler: Eklemek istediğiniz oturumda 

görev alıcak personelleri giriniz. 

 

(5) Listeye Geri Dön Düğmesi: Öğrenci 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(6) Kaydet Düğmesi: Yeni oturum bilgilerini 

ekledikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak oturum sisteme kayıt edilir. 
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9.3. Sınav Merkezi 
Sol menüden Sınav >  Sınav Merkezi adımlarını izleyerek “Sınav Merkezi” sayfasına 

geçebilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) İl: Sınav merkezinin bulunduğu ili seçiniz. 

Önceden belirttiğiniz il varsa otomatik olarak 

seçili gelir. 

(3) Kaydet Düğmesi: Sınav merkezi bilgileri 

seçildikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak sınav merkezi sisteme kayıt edilir. 

 

 

Sınav seçimi yaptığınızda, daha önce belirttiğiniz bir sınav merkezi varsa ekrana gelir. “Sınav 

Merkezi” alanına birden fazla il tanımlanabilir. Daha önce bir il belirlemediyseniz, “Sınav Merkezi 

Seçme” bölümünden il seçimi yapabilirsiniz. Sayfadan çıkmadan önce değişiklikleri kaydetmeyi 

unutmayınız.  

 

10. Sınav Oturumları 
Sol menüden Sınav Oturumları > Program adımlarını izleyerek sistemde mevcut olan oturumlara; 

program, ders ve salon ekleyebilir, oturumlara tanımlanmış program, ders ve salonları değiştirebilir ya 

da silebilirsiniz. 

Oturum program işlemleri yapabilmeniz için önce sınavı ve oturumu oluşturmuş olmanız, fiziksel 

tanımlamaları (kurum, kampüs, bina, salon) ve akademik tanımlamaları (Birim, bölüm, program, ders) 

yapmış olmanız gerekmektedir. 

 

10.1. Program 
Sol menüden Sınav Oturumları >  Oturum adımlarını izleyerek “Oturum Program” sayfasına 

geçebilirsiniz. Daha önce oluşturulan sınav ve oturumlara hangi programların katılacağını listelemek 

için sınav ve oturum tercihi yapabilirsiniz.  
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İlgili satırda bulunan sınav bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “İsim, Kitapçık 

sayısı, Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi”  bilgilerini 

sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

  

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum: Önceden girmiş olduğunuz 

oturumu seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(4) Oturum Bilgi Listesi: Kaydedilen 

programların “İsim, Kitapçık sayısı, Başlangıç 

tarihi, Bitiş tarihi”  bilgileri bu alanda listelenir. 

(5) Yeni Oturum Programı Seç: Yeni oturum 

programı oluşturmak için düğmesine 

tıklayınız. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz oturum programlar 

arasından vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

 

 

10.1.1. Yeni Oturum Programı Seç 
Sol menüden Sınav Oturumları > Program adımlarını izleyerek “Oturum Program” sayfasının 

sağ üst köşesindeki “Yeni Oturum Program Seç” düğmesiyla mevcut oturuma yeni bir program 

tanımlayabilirsiniz. Buradan yapacağınız eklemeler, sadece seçtiğiniz sınav ve oturumlar için geçerli 

olacaktır. 
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(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz Sınavı 

seçiniz.  

 

(2) Oturum: Önceden girmiş olduğunuz 

Oturumu seçiniz.  

 

(3) Program: Önceden girmiş olduğunuz 

Programı seçiniz.  

 

(4) Kitapçık Sayısı: Eklediğiniz programın 

seçtiğiniz sınavında kullanacağınız kitapçık 

sayısını bu alana giriniz. 

(5) Başlangıç - Bitiş Tarihleri: Seçtiğiniz 

programın oturumda hangi tarih ve saat 

aralığında sınava katılacağı bu alandan 

belirlenir. 

 

(6) Listeye Geri Dön Düğmesi: Oturum 

Programı sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(7) Kaydet: Yeni program bilgilerini ekledikten 

sonra “Kaydet” düğmesine tıklayarak oturum 

programı sisteme kayıt edilir. 

 

 

Örneğin; 

• Fizik102 dersi finali için bir oturum oluşturdunuz. Oturum ismi 1.oturum olsun. Oturum 

oluşturulurken, oturumun tarih ve saat aralığını;  5 Haziran 09:00 – 5 Haziran 18:00 olarak seçtiniz. 

• Bu sınava girecek 2 program belirlediniz: Fizik 1.sınıf Örgün Eğitim ve Fizik 1.sınıf Uzaktan Eğitim 

programları. Oturum program tarih aralığı seçerken; bu iki programın da sınavı 5 Haziran 09:00 – 5 

Haziran 18:00 aralığı dışında olamaz.   

• 1.Oturumun, Fizik 1.sınıf Örgün Eğitim programı için 5 Haziran 09:00 – 5 Haziran 13:00  

• 1.Oturumun, Fizik 1.sınıf Uzaktan Eğitim programı için 5 Haziran 11:00 – 5 Haziran 15:00 aralığı 

seçmemiz hata vermez. İki aralık da oturum zaman aralığı içinde kalır. 
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10.2. Ders 
Sol menüden Sınav Oturumları > Ders adımlarını izleyerek “Oturum Program Ders” sayfasına 

geçebilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz oturum programın derslerinin sınavları tek kitapçık olarak 

basılır. 

Örneğin; Matematik 1.sınıflar Örgün Eğitim programının dönemde 5 dersi varsa, belirlediğiniz 

oturum program saatinde, o programın öğrencileri bu ders için tek kitapçık alır ve belirteceğiniz 

sırayla bu derslerin soruları kitapçıklara basılır. 

Daha önce oluşturulan sınav ve oturumlara hangi programların hangi derslerinin katılacağını 

listelemek için sınav ve oturum tercihi yapabilirsiniz.  

 

 
İlgili satırda bulunan sınav bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “Oturum Program, 

Ders Adı, Sırası, Soru Sayısı, Sınav Süresi”  

bilgilerini sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

  

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

 

 

(2) Oturum Programı: Önceden girmiş 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Oturum Programı Bilgi Listesi: Kaydedilen 

oturum program dersleri “Oturum Program, 

Ders Adı, Sırası, Soru Sayısı, Sınav Süresi”  

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(5) Yeni Ders Seç: Yeni ders seçimi yapmak için 

düğmesine tıklayınız. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz oturum program dersler 

arasından vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 
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10.2.1. Yeni Ders Seç 
Sol menüden Sınav > Ders adımlarını izleyerek “Oturum Program Ders” sayfasının sağ üst 

köşesindeki “Yeni Ders Seç” düğmesiyla mevcut oturum programa yeni bir ders tanımlayabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz Sınavı 

seçiniz.  

 

(2) Oturum Programı: Önceden girmiş 

olduğunuz Oturumu seçiniz.  

 

(3) Ders: Önceden oturuma girmiş olduğunuz 

Dersi seçiniz.  

 

(4) Sırası: Sınavın hangi sırada olacağını burada 

belirtiniz. 

(5) Süresi Ders süresini bu alana giriniz. 

 

(6) Soru Sayısı: Sınav kitaçığında bulunacak soru 

yazısını belirtiniz.  

 

(7) Listeye Geri Dön Düğmesi: Oturum 

Program Ders sayfasına yeniden dönmenizi 

sağlar. 

 

(8) Kaydet Düğmesi: Yeni oturum program ders 

bilgilerini ekledikten sonra “Kaydet” 

düğmesine tıklayarak oturum program dersi 

sisteme kayıt edilir. 

 

10.3. Program Salon 
Sol menüden Sınav > Program Salonları adımlarını izleyerek “Oturum Program Salonları” 

sayfasına geçebilirsiniz. Program Salon sayfası karşımıza aşağıdaki gibi çıkmaktadır. 

 

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz. 
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Oturum program salonları sayfasında karşımıza çıkan “Sınav, Oturum Program” bilgilerini 

girdikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran çıkmaktadır. 

 

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz.   

 

(3) Oturum Salonları Öğrenci Bilgi Listesi: 

Kaydedilen oturum program salonları “Sınava 

Girecek Öğrenci Sayısı, Sınav Merkezi Tercihi 

Yapan Öğrenci Sayısı, Sınav Merkezi Tercihi 

Yapmayan Öğrenci Sayısı”  bilgileri bu alanda 

listelenir. 

(4) Oturum Program Salonları Bilgi Listesi: 

Kaydedilen oturum program salonları “Sınav 

Merkezi, Seçilen Salon Kapasitesi, Eksik Salon 

Kapasitesi, Tercih Yapan Öğrenci Sayısı”  

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(5) Seçili Salonlar: Önceden seçmiş olduğunuz 

salonlar burada görüntülenir. 

 

(6) Salon Seç: Oturum program salon seçimini 

bu alandan yapınız. 

 

10.4. Oturum Salon 
Sol menüden Sınav > Oturum Salon adımlarını izleyerek “Oturum Salonları” sayfasına 

geçebilirsiniz.  Oturum Salon sayfası karşımıza aşağıdaki gibi çıkmaktadır. 

 

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Salonunu seçiniz. 
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Oturum program salonları sayfasında karşımıza çıkan “Sınav, Oturum Program” bilgilerini 

girdikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran çıkmaktadır. 

 

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz.   

 

(3) Oturum Salonları Öğrenci Bilgi Listesi: 

Kaydedilen oturum program salonları “Sınava 

Girecek Öğrenci Sayısı, Sınav Merkezi Tercihi 

Yapan Öğrenci Sayısı, Sınav Merkezi Tercihi 

Yapmayan Öğrenci Sayısı”  bilgileri bu alanda 

listelenir. 

(4) Oturum Program Salonları Bilgi Listesi: 

Kaydedilen oturum program salonları “Sınav 

Merkezi, Seçilen Salon Kapasitesi, Eksik Salon 

Kapasitesi, Tercih Yapan Öğrenci Sayısı”  

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(5) Seçili Salonlar Düğmesi: Önceden seçmiş 

olduğunuz salonlar burada görüntülenir. 

 

(6) Salon Seç Düğmesi: Oturum program salon 

seçimini bu alandan yapınız. 

 

Oturum salon ile program salonun farkı nedir? 

Program salonda sadece bir program için sınav yapılırken, oturum salonda farklı programların 

sınavları aynı salonda gerçekleştirilebilir. 
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11. Atama 
Sınav organizasyonunda görev alacak personelin atamaları, akademik personelin ve 

öğrencilerin derslere atanması, öğrenci salon yerleştirmeleri gibi işlemler sol menüde “Atama 

İşlemleri” bölümünden yapılmaktadır. 

 

11.1. Merkezi Görevli Atama 
Sol menüden Atama İşlemleri > Merkezi Görevli Atama adımlarını izleyerek “Merkezi Personel 

Atama” sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Sınav ve oturum seçimi yaptığınızda, sınav merkezinde görev 

alabilecek personeller listelenir. Bu sayfada atama yapılması istenen görevliler, “Oturum Oluşturma” 

sayfasında tanımlanan görevli isimleridir. Atama işleminin tamamlanması için “Kaydet” düğmesine 

tıklamayı unutmayınız. 

 

 
Soldaki listede bulunan tüm personelleri 

düğmesi ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinde bulunan tüm merkez 

görevlilerini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

 
Soldaki listeden seçilen merkez görevlisini 

düğmesi ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinden seçtiğiniz merkez 

görevlisini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

  

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum: Önceden tanımlamış olduğunuz 

Oturumu seçiniz.   

 

(3) Merkez Görevlisi: Önceden girilmiş personel 

listesi burada görüntülenir. 

(4) Atama Merkez Görevlisi Listesi: Atama 

yapılmış personel listesi burada görüntülenir. 

 

(5) Kaydet Düğmesi: İstediğiniz merkez 

görevlisini seçtiğinizde kaydete tıklayınız. 
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11.2. Bina Görevlisi Atama 
Sol menüden Atama İşlemleri >  Bina Görevlileri adımlarını izleyerek “Bina Görevlisi Atama” 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz.  

Sınav ve oturum seçimi yaptığınızda, “Atama İşlemleri” ve “Kampüsler” bölümleri ekrana gelir. 

Kampüs seçimi yaptığınızda, o kampüste yer alan binalar ve binalarda görev alabilecek personeller 

listelenir. Bu sayfada atama yapılması istenen görevliler, “Salon Ekleme” sayfasında tanımlanan görevli 

isimleridir. Atama yapılması istenen personeller, salonlar sisteme eklenirken belirtilmektedir. Atama 

işleminin tamamlanması için “Kaydet” düğmesine tıklamayı unutmayınız. 

 

 
Soldaki listede bulunan tüm personelleri 

düğmesi ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinde bulunan tüm bina 

görevlilerini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

 
Soldaki listeden seçilen bina görevlisini düğmesi 

ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinden seçtiğiniz bina 

görevlisini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

  

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum: Önceden tanımlamış olduğunuz 

Oturumu seçiniz. 

(3) Atama İşlemleri: Bina görevlisinin atanacağı 

kampüs bilgileri bu alanda bulunur. 

 

(4) Bina Sorumlusu Listesi: Atama yapılabilecek 

bina sorumlusu isim listesi bu alanda 

görüntülenir. 
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(5) Danışma Görevlisi Listesi: Atama 

yapılabilecek danışma görevlisi isim listesi bu 

alanda görüntülenir. 

 

(6) Gözetmen: Atama yapmak istediğiniz 

gözetmen sayısını bu alana giriniz. 

 

(7) Salon Başkanı: Atama yapmak istediğiniz 

salon başkanı sayısını bu alana giriniz. 

 

(8) Kaydet Düğmesi: İstediğiniz “Bina 

Sorumlusu, Danışma Görevlisi, Gözetmen, 

Salon Başkanı” personel atama işlemleri 

bittikten sonra “Kaydet” düğmesine tıklayınız. 

(9) Atama Bina Sorumlusu Listesi: Atama 

yapılmış bina sorumlusu listesi burada 

görüntülenir. 

 

(10) Atama Danışma Görevlisi Listesi: Atama 

yapılmış danışma görevlisi listesi burada 

görüntülenir. 

 

(11) Kampüsler: Atama yapmak 

istediğinizkampüsleri bu alandan 

seçebilirsiniz. 

 

11.3. Salon Görevlisi Atama 
Sol menüden Atama İşlemleri > Salon Görevlisi Atama adımını izleyerek “Salon Görevlileri” 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Sınav ve oturum program seçimi yaparak, “Kurumlar” listesini 

görebilirsiniz. Sırasıyla kurum, kampüs, bina ve salon seçimi yaptığınızda, o salonda görev alabilecek 

personeller listelenir.  Bu sayfada atama yapılması istenen görevliler, “Salon Ekleme” sayfasında 

tanımlanan görevli isimleridir. Atama yapılması istenen personeller, salonlar sisteme eklenirken 

belirtilmektedir. Atama işleminin tamamlanması için “Kaydet” düğmesine tıklamayı unutmayınız. 
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Soldaki listede bulunan tüm personelleri 

düğmesi ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinde bulunan tüm bina 

görevlilerini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

 
Soldaki listeden seçilen bina görevlisini düğmesi 

ile sağdaki atama listesine alabilirsiniz. 

 

 
Sağdaki atama listesinden seçtiğiniz bina 

görevlisini düğmesi ile listeden çıkarabilirsiniz. 

  

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz.   

 

 

(3) Salonlar: Salon “Salon Kodu, Salon Adı, 

Kapsite, Yerleşen Öğrenci” bilgileri bu alanda 

görüntülenir. 

 

(4) Gözetmen Listesi: Atama yapılabilecek 

gözetmen isim listesi bu alanda görüntülenir. 

(5) Salon Başkanı Listesi: Atama yapmak 

istediğiniz salon başkanı sayısını bu alana 

giriniz. 

 

(6) Kaydet: İstediğiniz “Bina Sorumlusu, 

Danışma Görevlisi, Gözetmen, Salon Başkanı” 

personel atama işlemleri bittikten sonra 

“Kaydet” düğmesine tıklayınız. 

 

(7) Kampüs: Önceden tanımlamış olduğunuz 

Kampüsler bu alanda görüntülenir. 

 

(8) Salon: Önceden tanımlamış olduğunuz 

Salonlar bu alanda görüntülenir. 

 

11.4. Akademisyen Ders Atama 
Sol menüden Atama İşlemleri > Akademisyen Ders Atama adımlarını izleyerek “Akademisyen 

Ders Yönetimi” sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Sınav ve oturum program seçimi yaparak, “Dersler” 

listesini görebilirsiniz. Ders seçimi yaptığınızda, o dersin oturum program dersleri için eğitmen ekleme 

bölümü ekrana gelir. 
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(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturumu Programını seçiniz. 

 

(3) Oturum Program Dersleri: Oturum program 

ders bilgileri bu alanda görüntülenir. 

 

(4) Eğitmen Ekle: Birden fazla eğitmen atamak 

için “Eğitmen Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. Atanacak eğitmenleri 

Öğrenci Bilgi Sistemi’nden aktarabilmek için, 

Sınav365 ve Öğrenci Bilgi Sistemi entegre 

olması gerekmektedir. Entegrasyon yapıldıysa 

“Öğrenci Bilgi Sisteminden Al” düğmesi 

aracılığıyla otomatik olarak aktarım 

sağlayabilirsiniz. 

(5) Kaydet Düğmesi: Akademisyen seçimi yapıp, 

seçilen akademisyenin o ders için 

ekleyebileceği soru sayısını belirtip “Kaydet” 

düğmesine tıkladığınızda eğitmen o oturum 

program derse atanır. 

 

(6) Excel İle Ekle Düğmesi: Toplu akademisyen 

atama işlemini bu düğmesine tıklayıp, hazır 

Excel şablonuna verilerinizi girerek hızla 

sisteme ekleme yapabilirsiniz. 

 

(7) Dersler: Dersin oturum program dersleri bu 

alanda bulunur. 

 

11.4.1. Excel ile Akademisyen Atama 
Toplu akademisyen ataması için “Excel İle Ekle” düğme ile yapılabilir. Excel şablonu ile daha 

pratik ve hızlı bir şekilde işlem yapılabilir. 

 

(1) Sınav: Toplu akademisyen yapmak istediğiniz 

sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Akademisyenleri atamak 

istediğiniz oturum programını seçiniz. 

 

(3) Toplu Akademisyen Ders Ekleme: Hazır 

toplu akademisyen ders ekleme şablonunu 

buradan indirebilirsiniz. 

(4) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

 

(5) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 
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Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Akademisyen Ders yükleme 

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

cihazınıza indirmeniz gerekmektedir. 

 

(1) Personel: Hücrenin sağ tarafındaki ok 

işaretine tıklayarak eklemek istediğiniz ilgili 

personeli seçiniz. 

 

(2) Oturum Program Ders: Hücrenin sağ 

tarafındaki ok işaretine tıklayarak eklemek 

istediğiniz ilgili oturum program dersi seçiniz. 

(3) Soru: Akademik personele önerilen soru 

sayısını giriniz. 

 

 

İndirdiğiniz Excel dosyasında sadece “AcademicianCourseExcelTemplate” sayfasını 

doldurmalısınız. İlk sütunda bir hücreye tıkladığınızda hücrenin sağında küçük bir ok belirecektir. Oka 

tıklayarak, atayacağınız her personeli hazır listeden seçmelisiniz. Aynı şekilde Oturum Program Ders 

sütunu için 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 Toplu Akademisyen Atama bilgileri kaydedilir.   
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11.5. Öğrenci Ders Atama 
Sol menüden Atama İşlemleri > Öğrenci Ders Atama adımını izleyerek “Öğrenci Ders Yönetimi” 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Sınav ve oturum program seçimi yaparak, “Oturum Program Dersleri” 

listesini görebilirsiniz. Ders seçimi yaptığınızda, o dersi alan öğrencilerin listesi ekrana gelir. Henüz hiç 

öğrenci atanmadıysa bu liste boş gelecektir. Yapılan atamanın sadece sağ kısımdan seçilen ders için 

geçerli olduğunu unutmayınız. 

 

(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz Sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz Oturum Programını seçiniz.   

 

(3) Dersi Alan Öğrenciler Bilgi Listesi: Dersi 

alan öğrencilerin bilgileri bualanda bulunur. 

 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(5) Öğrencı Seçimi: Öğrenci seçmini yanda 

bulunan kutucuk ile işaretleyip seçebilirsiniz. 

(6) İşlemler: Excel ile ekle “Öğrenci bilgi 

sisteminden sınavdaki öğrencileri aktar, 

Öğrenci bilgi sisteminden sınavdan kalan 

öğrencileri aktar” gibi bilgiler bu alanda 

bulunur. 

 

(7) Oturum Program Listeleri: Derse kayıtlı 

öğlencilerin listelenmesini sağlar. 

 

(8) Öğrencı Ekle Düğmesi: Öğrenci ders 

atamasını sağlar. 

 

(9) Seçili Öğrencileri Sil Düğmesi: Listeden 

seçtiğiniz öğrencileri ders listesinden “Seçili 

Öğrencileri Sil” düğmesi ile çıkarabilirsiniz. 
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(10) Seçili Olanları Ekle: Öğrenci ataması 

yapmak için “Seçili Olanları Ekle” 

düğmesine tıklayıp açılan “Öğrenci Listesi” 

sayfasında; birim, bölüm ve program 

seçerek o programa kayıtlı öğrencileri 

listeleyebilirsiniz. 

 

(11) Öğrenci Bilgi Sisteminden Aktar: 

Atanacak kişileri Öğrenci Bilgi Sistemi’nden 

aktarabilmek için, Sınav365 ve Öğrenci 

Bilgi Sistemi entegre olması gerekmektedir. 

Entegrasyon yapıldıysa “Öğrenci Bilgi 

Sisteminden Aktar” düğmesi aracılığıyla 

otomatik olarak aktarım sağlayabilirsiniz. 

(12) Öğrenci Bilgi Sisteminden Kalanları 

Aktar: Derste başarısız olmuş öğrencileri 

“Öğrenci Bilgi Sisteminden Kalanları Aktar” 

düğmesi ile Öğrenci Bilgi Sistemi’nden 

aktarır. Bu işlemin yapılabilmesi için 

Sınav365 ve Öğrenci Bilgi Sistemi’nin 

entegre olması ve bu işlem için gereken 

kurulumun sağlanması gerekmektedir. 

 

11.6. Öğrenci Salon Yerleşme Yönetimi 
Sol menüden Atama İşlemleri > Öğrenci Salon Yerleştirme Yönetimi adımını izleyerek “Öğrenci 

Salon Yerleştirme Yönetimi” sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Sınav ve oturum program seçimi 

yapıldığında sağda, “Salon Ağacı” bölümünde; kurum, kampüs ve salon bilgisi gelecektir. Salon seçimi 

yaptığınızda o salona yerleştirilen öğrenciler listelenecektir. Daha önce bu salona yerleştirme 

yapmadıysanız, liste boş gelir. 

 

(1) Sınav: Önceden girmiş olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden girmiş 

olduğunuz oturumu programını seçiniz. 

 

(3) Salona Yerleşen Öğrenciler: Salona yerleşen 

öğrenciler bu alanda listelenmektedir. 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(5) Öğrenci Bilgi Listesi: Kaydedilen 

öğrencilerin “Kimlik no, Öğrenci no, Adı, 

Soyadı, Telefon, Görev engelli mi?” bilgileri 

bu alanda listelenir. 
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(6) Ara: Listelediğiniz oturum programlar 

arasından vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

(7) Salon Ağacı: Kurum, kampüs ve salon 

bilgileri bu alanda listelenir. “Tüm Öğrencileri 

Otomatik Yerleştir” düğmesine tıklayıp tüm 

salonlara atama yapabilirsiniz. 

(8) Öğrenci Ekle Düğmesi: Listede olmayan bir 

öğrenciyi salona ekleyebilirsiniz. 

 

(9) Öğrenci Sil Düğmesi: Seçilmiş olan 

öğrencilerin silinmesini sağlar. 

 

 

 

Salon açma kapama işlemleri için yine aynı sayfada, sağ altta bulunan bölümünü 

kullanabilirsiniz. Kapatılan salona öğrenci yerleştirme yapılamaz. 

 

Not: Bu ekleme ve yerleştirme butonları aracılığıyla sadece üstte seçtiğiniz Oturum programın 

derslerine kayıtlı öğrencileri salonlara yerleştirebilirsiniz. Otomatik yerleştirme salon kapasitelerine 

göre yapılacaktır. Her zaman ilk önce daha geniş kapasiteli salonlara yerleşim yapılır. Ancak salon 

kapalıysa, o zaman açık olan diğer en geniş kapasiteli salona yerleştirme yapılır. Otomatik 

yerleştirmede değişiklik yapmak isterseniz “Öğrenci Ekle” ya da “Öğrenci Sil” butonlarını 

kullanabilirsiniz. 

 

Örneğin; Seçtiğiniz oturum programın derslerine kayıtlı 100 öğrenci var ve seçili binaya kayıtlı 

Salon1 (50 kişi kapasiteli), Salon2 (40 kişi kapasiteli), Salon3 (70 kişi kapasiteli) şeklinde 3 salon mevcut.  

Bu salonlardan Salon1 kapalı, diğerleri açık olsun. “Tüm Öğrencileri Otomatik Yerleştir” 

butonuna tıkladığınızda; en geniş olan Salon3 olduğu ve açık olduğu için önce 70 kişiyi Salon3’e 

yerleştirir. Sonra ikinci en geniş olan salon1’e geçer. Fakat Salon1 kapalı olduğu için bu salona 

yerleştirme yapmaz. Salon2 açık olduğu için kalan 30 kişiyi de bu salona yerleştirir. 

 

12. 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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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. 

  

(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. 

 

12.1. Yeni Soru Bankası Oluştur 
Sol menüden Soru Bankası > Yeni Soru Bankası Oluştur adımlarını izleyerek “Soru Bankası” 

sayfasının sağ üst köşesindeki “Yeni Soru Bankası Oluştur” düğmesiyla sisteme yeni bir soru bankası 

ekleyebilirsiniz. 
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(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. 

 

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

Soru İşlemleri” sayfasından yapabilirsiniz. 

 

(1) SINAV: Önceden girmiş olduğunuz sınavlar 

bu alanda listelenir. 

 

(2) Oturum Program: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum programları bu alanda 

listelenir. 

 

(3) Akademisyen: Önceden girmiş olduğunuz 

akademisyenler bu alanda listelenir. 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(5) Soru İşlemleri Bilgi Listesi: Kaydedilen sınav 

sorularının “Kodu, Adı, Öğretim Elemanı, 

Program, Eklenecek Soru, Eklenen Soru” 

bilgileri bu alanda listelenir. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz sınav soru işlemleri 

arasında vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 

 

Not: Oturum program dersleri için akademik personel ataması yapmadıysanız, ders tanımlamış 

olsanız bile burada listelenmeyecektir. 

 

Listenin sağındaki “İşlemler” düğmesine tıklayarak; soruların ayrıntılarını görebilir, silme, düzenleme, 

ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.  
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İlgili satırda bulunan soru bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan soruların cevabını 

görüntülemek için “Cevaplar” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan soruların “Soru Bağı, Soru 

Metni” bilgilerini silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 

 
İlgili satırda bulunan ortak bir metne veya şekle 

göre cevaplanacak soruları “Bağ Ekle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

  

(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 düğmesine 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. 
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13.1. Soru Bankasından Ekle 
Sol menüden “Sınav Soru İşlemleri” sayfasındaki sağ üst köşesindeki  “Soru Bankasından Ekle” 

düğmesi ile önceden hazırlamış olduğunuz soru bankasından soru ekleyebilirsiniz.  

 

(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. Artı (+) 

düğmesi ile sorularınızı ilgili oturum 

programına ekleyebilirsiniz. 

(3) Ara: Listelediğiniz soru bankasındaki sorular 

arasında vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 

 

13.2. 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. 
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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 sorular burada 

listelenir. Artı (+) düğmesi ile sorularınızı ilgili 

oturum programına ekleyebilirsiniz. 

(3) Ara: Listelediğiniz soru havuzundaki sorular 

arasında vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 

 

 

13.3. 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. 

 

 
İlgili satırda bulunan soru bağı metinlerinde 

değişiklik yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan soru bağı metnini 

sistemden silmek için “Sil” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

  

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

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

sayfasına geçebilirsiniz.  

 

13.5. 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 kategorilendirebilirsiz. 

 

(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. 

 

13.6. 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” düğmesini tıklayarak 

sisteme dosyanızı yükleyebilirsiniz. 

 

Excel şablonu kullanarak yükleme yapabilmeniz için öncelikle üstteki “Soru yükleme şablonunu 

indirmek için tıklayınız.” butonuna 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 istediğinizsorunun 

doğru cevabını giriniz. 

 

Not: 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. 

 

14. Kitaçık Yönetimi 
Kitapçıkta bulunan sorular karıştırmak, seçenekleri karıştırmak, soru yerleştirme, kitapçık 

kilitlemek için sol menüden “Kitapçık Yönetimi” sayfasından yapabilirsiniz. 
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(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Önceden tanımlamış 

olduğunuz sınavı seçiniz. 

 

(3) Kitaçık Sayısı: Kitapçık sayısı bu alanda 

görüntülenir 

 

(4) Kitapçığı Göster: Soruları yerleştirmiş 

olduğumuz A kitapçığını görmemizi sağlar. 

 

(5) Yeniden Yerleştir: Soruları yerleştirmiş 

olduğumuz A kitapçığını yeniden 

yerleştirebiliriz. 

 

(6) Soru Düzenini Değiştir: A kitapçığı soru 

düzenini elimizle değiştirmemizi sağlar. 

 

(7) Kitapçığı Cevaplar ile Göster: Hazırladığımız 

A kitapçığını cevapları ile görüntülememizi 

sağlar. 

(8) Soruları Yerleştir: Önceden hazırlamış 

olduğumuz soruları B kitapçığına 

yerleştirmemizi sağlar. 

 

(9) Soruları Karıştır: Kitapçıkta bulunan 

soruları karıştırmamızı sağlar. Kutucuk 

işaretlemez ise aynı şekilde kitapçığa 

yerleştirir. 

 

(10) Seçenekleri Karıştır: Kitapçıkta bulunan 

soruların seçeneklerini karıştırmamızı 

sağlar. 

 

(11) Tüm Kitapçıkları Yerleştir Düğmesi: Tüm 

kitaçıklara soruları yerleştirmemizi sağlar. 

 

(12) Kitapçıkları Kilitle Düğmesi: Kitapçıkta 

değişiklik yapılmasını istiyor isek “Kitaçıkları 

Kilitle” düğmesine tıklayınız. 

 

 

Not: Birbirine bağlı olan soruların yerini, sadece o bağ içinde değiştirebilirsiniz. 

 

15. Belge İşlemleri 
Sınav, salon, bina belge işlemlerini sol menüden “Belge İşlemleri” sayfasından yapabilirsiniz. 

 

15.1. Sınav 
Sol menüden Belge İşlemleri > Sınav adımlarını izleyerek “Belgeler” sayfasına geçiş 

yapabilirsiniz.   
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(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Belge Tipi: İstediğiniz sınav belge tipini 

seçiniz. 

 

(3) Oturum Bilgi Listesi: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum, program, salon bilgileri 

burada listelenir. İstediğiniz salonu seçtikten 

sonra istediğiniz sınav belgesini 

görüntüleyebilirsiniz. 

(4) Seçilenler: Sınav belgelerini görüntülemek 

için seçtiğiniz salonlar bu alana eklenir. 

 

(5) Görüntüle: İstediğiniz oturum, salon ya da 

programı seçtikten sonra istediğiniz sınav 

belgenizi görüntülemek için “Görüntüle” 

düğmesine tıklayınız. 

 

 

Sınav ve belge tipini seçtikten sonra aşağıdaki açılır pencereden belge almak istediğiniz salonu 

seçiniz. Belgesini almak salonu seçtikten sonra “Görüntüle” düğmesine tıklayınız. Karşınıza çıkan 

seçtiğini sınav belge tipi karşınıza çıkmaktadır. 

 

15.2. Salon 
Sol menüden Belge İşlemleri > Salon adımlarını izleyerek “Belgeler” sayfasına geçiş 

yapabilirsiniz. 
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(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Belge Tipi: İstediğiniz salon belge tipini 

seçiniz. 

 

(3) Oturum Bilgi Listesi: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum, program, salon bilgileri 

burada listelenir. İstediğiniz salonu seçtikten 

sonra salon belgelerini görüntüleyebilirsiniz. 

(4) Seçilenler: Belgelerini görüntülemek için 

seçtiğiniz salonlar bu alana eklenir. 

 

(5) Görüntüle: İstediğiniz oturum, salon ya da 

programı seçtikten sonra salon belgenizi 

görüntülemek için “Görüntüle” düğmesine 

tıklayınız. 

 

Sınav ve belge tipini seçtikten sonra aşağıdaki açılır pencereden belge almak istediğiniz salonu 

seçiniz. Belgesini almak salonu seçtikten sonra “Görüntüle” düğmesine tıklayınız. Karşınıza çıkan 

seçtiğini salon belge tipi karşınıza çıkmaktadır. 

 

 

15.3. Bina 
Sol menüden Belge İşlemleri > Bina adımlarını izleyerek “Belgeler” sayfasına geçiş yapabilirsiniz.   
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(1) Sınav: Önceden tanımlamış olduğunuz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Belge Tipi: İstediğiniz bina belge tipini 

seçiniz. 

 

(3) Oturum Bilgi Listesi: Önceden girmiş 

olduğunuz oturum, program, salon bilgileri 

burada listelenir. İstediğiniz salonu seçtikten 

sonra bina belgelerini görüntüleyebilirsiniz. 

(4) Seçilenler: Belgelerini görüntülemek için 

seçtiğiniz salonlar bu alana eklenir. 

 

(5) Görüntüle Düğmesi: İstediğiniz oturum, 

salon ya da programı seçtikten sonra bina 

belgenizi görüntülemek için “Görüntüle” 

düğmesine tıklayınız. 

 

Sınav ve belge tipini seçtikten sonra aşağıdaki açılır pencereden belge almak istediğiniz salonu 

seçiniz. Belgesini almak salonu seçtikten sonra “Görüntüle” düğmesine tıklayınız. Karşınıza çıkan 

seçtiğini bina belge tipi karşınıza çıkmaktadır.  

 

16. Değerlendirme 
Optik form yükleme, sınav değerlendirme, not aktarım, not kontrol işlemlerini sol menüden 

“Değerlendirme” sayfasından yapabilirsiniz. 

 

16.1. Optik Form Yükleme 
Sınav tamamlanıp optik formlar teslim edildikten sonra, formları sisteme yüklemek için 

“Değerlendirme” sayfasında “Optik Form Yükleme” düğmesiyla yükleme sayfasına geçebilirsiniz. 

  



 

 

82 

(1) Sınav: Optik formu yüklemek istediğiniz 

sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Optik formu yüklemek 

istediğiniz oturum programını seçiniz. 

 

(3) Ekleme Yap: Oturum programında varolan 

optik formlara ekleme yapılır. 

(4) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

 

(5) Kaydet Düğmesi: Optik form bilgilerini 

eklendikten sonra “Kaydet” düğmesine 

tıklayarak optic form sisteme kayıt edilir. 

 

Not: Ekleme yap kutucuğu seçili iken, bu oturum programda varolan optik formlara ekleme 

yapılır. Seçili olmadığında eski formlar silinir ve sadece yeni yüklenen dosyalar kaydedilir. 

 

Formları yüklemek için; “Dosya yüklemek için tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı sürükleyip 

dosyayı sürükleyip bu alana bırakın.” bölümüne tıklayarak cihazınızdan yüklenecek dosyaları seçmeniz, 

ya da seçtiğiniz dosyaları bu bölümün üstüne sürükleyip bırakmanız gerekmektedir. Yükleme 

tamamlandığında verilerin sisteme kaydedilebilmesi için “Kaydet” düğmesine tıklamayı unutmayınız. 

 

16.2. Sınav Değerlendirme 
Sınav tamamlanıp, optik formlar sisteme yüklendikten sonra, sınav notlarını oluşturmak için 

“Değerlendirme” sayfasında “Sınav Değerlendirme” düğmesiyla sınav değerlendirme sayfasına 

geçebilirsiniz.   

 

(1) Sınav: Sınav değerlendirmesi yapmak 

istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Sınav değerlendirmesi 

yapmak istediğiniz oturum programını 

seçiniz. 

(3) Ekleme Yap: Öğrenci cevaplarını 

değerlendirmemizi ve notları oluşturmamızı 

sağlar. 

 

(4) Dosya Yükleme: Oluşturmuş olduğumuz 

sınav sorularını görüntülememizi sağlar. 
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Sınav sorularını görüntüleme sayfasında “Soruyu iptal et”, “Herkes için doğru kabul et” gibi 

seçenekler bulunmaktadır. Böylece hatalı sorular var ise, sınav sonrası bu şekilde müdahale edilebilir. 

 

16.3. Not Aktarımı 
Notlar oluştuktan sonra, not aktarımı sayfasından; sınav, oturum program ve sınav türü seçimi 

yapıldıktan sonra “Excel çıktısı al, notları aktar, notları ilan et, dersi sonuçlandır” işlemleri sol menüden 

“Değerlendirme” sayfasında “Not Aktarımı”  düğmesiyla not aktarımı sayfasına geçebilirsiniz.   

 

(1) Sınav: Not aktarımı yapmak istediğiniz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Not aktarımı yapmak 

istediğiniz oturum programını seçiniz. 

 

 

(3) Sınav Türü: Not aktarımı yapmak istediğiniz 

sınav türünü seçiniz. 

 

(4) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

 

(5) Not Aktarımı Listesi: Not aktarımı “Tarih, 

Mesaj” bilgileri bu alanda listelenir. 

(6) Excel Çıktısı Al Düğmesi: Notların 

bulunduğu Excel çıktısını bu düğme ile 

alabilirsiniz. 

 

(7) Notları Aktar Düğmesi: Bu düğme ile 

notlar “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne not 

aktarımı yapılır. 

 

(8) Notları İlan Et Düğmesi: Bu düğme ile 

notlar “Öğrenci Bilgi Sistemi”nde ilan edilir. 

 

(9) Dersi Sonuçlandır Düğmesi: Bu düğme ile 

ders kapatılır. 

 

(10) Ara: Listelediğiniz sınavlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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16.4. Not Kontrol 
Notlar oluştuktan sonra, not kontrol sayfasından; sınav ve oturum seçimi yapılarak notlar 

listelenebilir. Bu bölümde sadece izleme yapılabilmektedir. İzleme işlemini yapabilmek için sol 

menüden “Değerlendirme” sayfasında “Not Kontrol” düğmesiyla not kontrol sayfasına geçebilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Not aktarımı yapmak istediğiniz sınavı 

seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Not aktarımı yapmak 

istediğiniz oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Not Kontrol Listesi: Not listesi bu alanda 

listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz notlar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

17. Tasarımlar 
Belgeler bölümünde görüntülenen her belgenin tasarımında değişiklik yapabilirsiniz. Bu işlemi 

sol menüden “Tasarımlar” sayfasından yapabilirsiniz. Örnek bir tasarım sayfası aşağıdaki gibidir:  
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(1) Öğeler Sekmesi: Bu alanda belge tasarımı 

öğeleri bulunmaktadır. 

 

(2) Text: Yazı eklemek istediğinizde “Text” 

kutucuğunu belgede istediğimiz konuma 

sürükleyip bırakabiliriz. 

 

(3) Textarea: Metin kutusu eklemek 

istediğinizde “Textarea” kutucuğu nu belgede 

istediğimiz konuma sürükleyip bırakabiliriz. 

 

(4) Yatay Çizgi: Yatay çizgi eklemek 

istediğinizde “Yatay Çizgi” kutucuğunu 

belgede istediğimiz konuma sürükleyip 

bırakabiliriz. 

 

(5) Dikey Çizgi: Dikey çizgi eklemek 

istediğinizde “Dikey Çizgi” kutucuğunu 

belgede istediğimiz konuma sürükleyip 

bırakabiliriz. 

(6) Resim: Resim eklemek istediğinizde 

“Resim” kutucuğunu belgede istediğimiz 

konuma sürükleyip bırakabiliriz. 

 

(7) Genişlik: İstediğiniz sayfa genişliğini bu 

alana giriniz. 

 

(8) Yükseklık: İstediğiniz sayfa yüksekliğiniz 

bu alana giriniz. 

 

(9) Kaydet Düğmesi: Yapılan değişikleri 

“Kaydet” düğmesi ile sisteme kayıt ediniz. 

 

(10) Parametre Açıklamaları: Eklemek 

istediğiniz paremetrelerin açıklamaları bu 

alanda listelenir. 

 

(11) Özellikler: Tasarım sayfasına bıraktığın 

kutucukların özellikleri bu alanda listelenir. 

 

Özellikler 

 

(1) Title: Yapmak istediğiniz belgenin başlığını bu alana giriniz. 

(2) Yazı: Eklemek isteğiniz yazıyı alana giriniz. 

(3) Font Color: Yazı rengini bu alandan değiştiriniz. 

(4) Font Size: Yazı boyutunu bu alandan değiştiriniz. 

(5) Font Family: Yazı tipi ailesini bu alandan seçiniz. 

(6) Font Style: Yazı sitilini bu alandan seçiniz. 

(7) Genişlik: Eklemek istediğiniz kutucuğun genişliğini bu alandan 

değiştirebilirsiniz. 

(8) Yükseklik: Eklemek istediğiniz kutucuğun genişliğini bu 

alandan değiştirebilirsiniz. 

(9) Konum X: Eklediğiniz kutucuğu sayfadaki X konumunu bu 

alandan değiştirebilirsiniz. 

(10) Konum Y: Eklediğiniz kutucuğu sayfadaki X konumunu bu 

alandan değiştirebilirsiniz. 

(11) Sil Düğmesi: Eklediğiniz kutucuğu silmenizi sağlar. 
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18. İletişim Araçları 
 İletişim araçları menüsünde yer alan sms işlemleri, e-posta işlemleri, duyurular seçenekleri 

öğrencilerle iletişim kurmanızı sağlar. 

 

18.1. SMS İşlemleri 
Sol menüden iletişim Araçları > SMS İşlemleri adımlarını izleyerek toplu kısa mesaj gönderme 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Hangi sınav hakkında SMS göndermek 

istiyorsanız bu bölümünden sınavı seçiniz. 

 

(2) Rol Seç: Rol seçimi bölümünde, yönetici, 

akademisyen ve öğrenci rolleri 

bulunmaktadır. Hangi roldeki kişilere toplu 

sms gönderecekseniz bu bölümden 

seçebilirsiniz. 

(3) SMS: Mesaj metnini SMS bölümüne 

yazabilirsiniz. SMS gönderimi yapabilmek için 

Tanımlamalar bölümünde gerekli ayarların 

yapılmış olması gerekmektedir. 

 

(4) Gönder Düğmesi: Sınav ve rol seçimi yapıp 

mesaj metnini yazdıktan sonra “Gönder” 

düğmesini tıklayarak kısa mesaj gönderimi 

işlemini tamamlayabilirsiniz. 

 

18.2. E-Posta İşlemleri 
 Sol menüden iletişim Araçları > E-Posta İşlemleri adımlarını izleyerek toplu e-posta gönderme 

sayfasına geçiş yapabilirsiniz.  
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(1) Sınav: Hangi sınav hakkında e-posta 

göndermek istiyorsanız sınav seçimi 

bölümünden seçebilirsiniz.  

 

(2) Rol Seç: Rol seçimi bölümünde yönetici, 

akademisyen ve öğrenci rolleri 

bulunmaktadır. Hangi roldeki kişilere toplu e-

posta gönderecekseniz bu bölümden 

seçebilirsiniz. 

(3) E-Posta Konusu: Göndermek istediğiniz e-

postanın konusunu ve metnini bu alana 

giriniz. 

 

(4) E-Posta İçeriği: Göndermek istediğiniz e-

postanın içeriğini bu alan giriniz. 

 

(5) Gönder Düğmesi: İlgili kısımları 

doldurduktan sonra “Gönder” düğmesine 

tıklayarak e-posta gönderimi işlemini 

tamamlayabilirsiniz. 

 

Not: Toplu e-posta gönderimi yapabilmek için tanımlamalar bölümünde gerekli ayarların 

yapılmış olması gerekmektedir. 

 

18.3. Duyurular 
 Sol menüden iletişim Araçları > Duyurular adımlarını izleyerek duyuru gönderme sayfasına geçiş 

yapabilirsiniz. 
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İlgili satırda bulunan sınav bilgilerinde değişiklik 

yapmak için "Düzenle” düğmesini 

kullanabilirsiniz. 

 
İlgili satırda bulunan kurumun “Aktiflik durumu, 

Ünvan, Açıklama” bilgilerini sistemden silmek 

için “Sil” düğmesini kullanabilirsiniz. 

  

(1) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(2) Oturum Bilgi Listesi: Kaydedilen oturumların 

“Aktiflik durumu, Ünvan, Açıklama” 

bilgilerinin görüntülendiği listedir. 

(3) Yeni Duyuru Ekle Düğmesi: Yeni duyuru 

oluşturmamızı sağlar. 

 

(4) Ara: Listelediğiniz duyurular arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

18.3.1. Yeni Duyuru Oluştur 
Sol menüden İletişim Araçları > Duyurular adımlarını izleyerek “Duyurular” sayfasının sağ üst 

köşesindeki “Yeni Duyuru Oluştur” düğmesiyla yeni duyurular yayınlayabilirsiniz. 

 

(1) Başlık Ekle: Sisteme ekleyeceğiniz duyuru 

başlığını giriniz. 

 

(2) Duyuru Metnı Ekle: Oluşturucağınız duyuru 

metnini bu alana giriniz. 

 

(3) Aktıf mi: Oluşturucağınız duyur sisteme 

“Aktif” ya da “Pasif” olarak girebilirsiniz. 

(4) Listeye Dön: Duyuruların bulunduğu sayfaya 

yeniden dönmenizi sağlar. 

 

(5) Kaydet Düğmesi: Eklediğiniz yeni duyuruyu 

“Kaydet” düğmesi ile kaydederek, 

yayınlayabilirsiniz. 
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19. Dosyalar 
 Sınav365’e dosya yüklemek, yüklenilen dosyaları görüntülemek, silmek ve cihazınıza indirmek 

için sol menüden “Dosyalar” sayfasına giriniz. 

 

 

 

(1) Dosyalar: Sisteme eklenen dosyarı listeler. 

 

(2) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(3) Tümünü Seç: Sisteme yüklenmiş olan 

dosyaların tamamını seçmemizi sağlar. 

 

(4) Seçili Olanları Sil: Yandaki kutucuk 

kısmından seçmiş olduğunuz dosyaları 

silebilirsiniz. 

(5) Yeni Dosya Yükle: Sisteme yeni dosya 

eklememizi sağlar. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz dosyalar arasından vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

(7) Dosya Bilgi Listesi: Kaydedilen dosyaların 

“Dosya adı, Yükleme Tarihi, Boyutu” gibi 

bilgilerinin görüntülendiği listedir. 

 

 

19.1. Yeni Dosya Yükle 
Sol menüden “Dosyalar” sayfasında bulunan sağ üst köşesindeki “Yeni Dosya Yükle” düğmesi 

ile sisteme yeni dosya ekleyebilirsiniz.  
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(1) Dosyalar: Dosyalar sayfasına geri dönmemizi 

sağlar. 

 

(2) Dosya Yükleme: Dosyanızı yüklemek için 

tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı 

sürükleyip bu alana bırakınız. 

(3) İşlemi Tamamla Düğmesi: Dosyayı 

yükledikten sonra “İşlemi Tamamla” 

düğmesini tıklayarak sisteme dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. 

 

(4) İptal Düğmesi: Dosya yüklemesi iptal etmek 

için “İptal” düğmesine tıklayınız. 

 

Dosyalarınızı yüklemek için “Dosya yüklemek için tıklayın ya da yükleyeceğiniz dosyayı sürükleyip 

dosyayı sürükleyip bu alana bırakın” bölümüne tıklayarak cihazınızdan yüklenecek dosyaları seçmeniz, 

ya da seçtiğiniz dosyaları bu bölümün üstüne sürükleyip bırakmanız gerekmektedir. Yükleme 

tamamlandığında verilerin sisteme kaydedilebilmesi için “İşlemi Tamamla” düğmesine tıklamayı 

unutmayınız. 

 

20. Ayarlar 
 Sistemimize sistem sabitleri ve rolleri tanımlamak için sol menüden “Ayarlar”  sayfasından 

yapabilirsiniz. 

 

20.1. Sistem Sabitleri 
Sol menüden Ayarlar >  Sistem Sabitleri adımını izleyerek; 

• Sınav Kitapçıkları için “Kilit Açma Şifresi” belirleyebilir, 

• SMS gönderimi ve e-mail gönderimi için kullanılacak bilgileri tanımlayabilir,   

• Öğrenci Bilgi Sistemi’nden veri çekerken hangi yıl ve dönemden alınması gerektiğini 

belirtebilirsiniz. 
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(1) Üniversite Adı: Üniversite adını bu alana giriniz. 

(2) Sınav Yapan Merkez Adı: Sınavın yapıldığı 

merkez adını giriniz. 

(3) Öğrenci Bilgi Sisteminin Adresi: Öğrenci bilgi 

sisteminin bulunduğu adresi giriniz. 

(4) Öğrenci Bilgi Sistemi Web Servis Kullanıcı Adı: 

Öğrenci bilgi sistemi web servis kullanıcı adını 

giriniz. 

(5) Öğrenci Bilgi Sistemi Web Servis Şifre: Öğrenci 

bilgi sistemi web servis şifresini adını giriniz. 

(6) Öğrenci Bilgi Sistemi Şifreleme Key: Öğrenci 

bilgi sistemi şifreleme anahtarını giriniz. 

(7) Kitapçık Kilit Açma Şifresi: Kitaçık kilit açma 

şifresini bu alana giriniz. 

(8) E-Posta Adresi: Toplu e-postaları gönderecek olan 

e-posta adresini giriniz. 

(9) E-Posta Şifresi: Toplu e-postaları gönderecek olan 

e-posta şifresini giriniz. 

(10) E-Posta Host: Toplu e-postaları gönderecek olan 

e-posta hostunu giriniz. 

(11) E-Posta Port Adresi: Toplu e-postaları 

gönderecek olan e-posta port adresini giriniz. 

(12) SMS Kullanıcı Adı: Toplu kısa mesaj gönderimi 

için hizmet alınan firmanın kurum için tanımladığı 

kullanıcı adını giriniz. 

(13) SMS Şifre: Toplu kısa mesaj gönderimi için hizmet 

alınan firmanın kurum için tanımladığı şifreyi 

giriniz. 

(14) SMS Servis Kodu: Toplu kısa mesaj gönderimi için 

hizmet alınan firmanın kurum için tanımlanan 

servis kodunu giriniz. 

(15) SMS Başlığı: Toplu kısa mesaj göndermek 

istediğiniz sms başlığını giriniz. 

(16) SMS Api Adresi: Toplu kısa mesaj gönderimi için 

hizmet alınan firmanın kurum için tanımlanan api 

adresini giriniz. 

(17) Öğrenci Bilgi Sistemi'nden Veri Çekerken 

Kullanılacak Yıl: Veri çekerken hangi yıldan 

alınması gerektiğini bu alana giriniz. 

(18) Öğrenci Bilgi Sistemi'nden Veri Çekerken 

Kullanılacak Dönem: Veri çekerken hangi 

dönemden alınması gerektiğini bu alana giriniz. 

(19) Listeye Geri Dön Düğmesi: Öğrenciler sayfasına 

dönmenizi sağlar. 

(20) Kaydet: Yeni sistem sabitleri eklendikten sonra 

“Kaydet” düğmesine tıklayarak sisteme 

kaydedebilirsiniz. 
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Sınav kitapçıkları hazırlandıktan sonra kitapçıklarda değişiklik yapılmasını engellemek için 

kilitleme işlemi yapabilirsiniz. Kilit açma şifresi “Sistem Sabitleri” sayfasında belirlenmektedir. 

SINAV365, Netgsm firması ile entegre olarak çalışmaktadır. Eğer başka bir firmadan toplu kısa 

mesaj hizmeti alıyorsanız, SINAV365 destek birimimizden entegrasyon talebinde bulunmanız 

gerekmektedir. 

 

20.2. Roller 
Sistemi kullanmaya başladığınızda, bu rollerin yetkilerinin genel çerçevesiyle belirlenmiş olduğunu 

görürsünüz. Sol menüden Ayarlar > Roller adımını izleyerek varsayılan ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz. 

Yapacağınız değişiklik o roldeki tüm kullanıcıların yetkilerinde değişiklik yapacaktır. 

 

Rol seçimini yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelir.  
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(1) Rol Seç: Kullanıcı rollerinde düzenleme 

yapmak için rol seçiniz. 

 

(2) Rol Ekle: Sisteme yeni rol eklememizi sağlar. 

 

(3) Rol Sil: Sistemenden rol silmemizi sağlar. 

 

(4) Sınav: İstediğiniz role sınav, oturum, merkez, 

oturum program, oturum program ders, 

oturum program salon, soru, kitapçıkları 

düzenleme işlemi atayabilirsiniz. 

 

(5) Atama: Merkez görevlisi, bina görevlisi, salon 

görevlisi, akademisyen ders yönetimi, öğrenci 

salon yerleştirme atama işlemlerini istediğiniz 

role atabilirsiniz. 

 

(6) Belge: Belge görüntüleme yazdırma işlemini 

istediğiniz rollerde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

 

(7) Değerlendirme: Sınav işlemleri için optik 

form yükleme, değerlendirme, soru 

güncelleme, OBS not gönderme, excel çıktısı 

alma, not kontrol etme, görüntüleme 

işlemlerini istediğiniz rolde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

 

(8) Tanımlama: Akademik birim, bölüm, 

program, kampüs, bina, salon, personel, 

öğrenci, ders, kurum, sistem sabiti, kullanıcı 

rolleri, kullanıcı, kullanıcı girişleri işlemlerini 

istediğiniz rolde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

(9) Genel: Görev tipi, öğrenci, belge, gösterge 

paneli, duyuru düzenleme işlemlerini 

istediğiniz rolde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

 

(10) Diğer: Görev kabul etme kontrolü, sms, e-

posta, sınav görev belgesi, sınav görev 

talebi, soru itirazı, görev istek parametresi 

düzenleme işlemlerini istediğiniz rolde aktif 

ya da pasif yapabilirsiniz. 

 

(11) Öğrenci: Öğrenci giriş belgesi yazdırma, 

sınav merkezini seçebilme, kitapçık 

görüntüleme, optik form görüntüleme 

işlemlerini istediğiniz rolde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

 

(12) Dosya: Tüm dosya işlemlerini istediğiniz 

rolde aktif ya da pasif yapabilirsiniz. 

 

(13) Tasarım: Fotoğraf tasarımı, çerçeve 

tasarımı, genel tasarım düzenleme 

işlemlerini istediğiniz rolde aktif ya da pasif 

yapabilirsiniz. 

 

(14) Panel: İsteğiniz rolde yönetici paneli, 

akademizyen paneli, öğrenci panelinin aktif 

ya da pasif yapabilirsiniz. 

 

(15) Kaydet: İstediğiniz role işlemler atadıktan 

sonra “Kaydet” düğmesine tıklayarak 

sisteme kaydedebilirsiniz. 

 

Sınav365’de 3 temel rol bulunmaktadır: Yönetici, akademisyen ve öğrenci. Kullanıcı eklerken bu 

rollerin doğru seçilmesi çok önemlidir, çünkü her rolün Sınav365 paneli ve yetkileri farklıdır. 
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20.2.1. Yeni Rol Ekle 
Yönetici, akademisyen ve öğrenci rolleri dışında yeni bir rol eklemek isterseniz Ayarlar > Roller 

adımını izleyerek “Kullanıcı Rolleri” sayfasını açınız. Ekranda sağ üst köşedeki “Rol Ekle” düğmesine 

tıkladığınızda aşağıdaki sayfa ekrana gelecektir. 

 

(1) Rol Adı: Eklemek istediğiniz yeni rolü bu 

alana giriniz. 

 

(2) Kaydet: Yeni rol adını girdikten sonra 

“Kaydet” düğmesine tıklayarak yeni rol 

sisteme kayıt edilir. 

(3) Listeye Geri Dön Düğmesi: Kullanıcı rolleri 

sayfasına yeniden dönmenizi sağlar. 

 

Yeni eklediğiniz rolün yetkileri varsayılan olarak tüm işlemler için kapalı gelir. Düzenlemek için 

“Kullanıcı Rolleri” sayfasından yeni eklediğiniz rolü seçerek gerekli gördüğünüz yetkileri açabilirsiniz. 

 

20.2.2. Rol Sil 
Mevcut rollerden birini silmek isterseniz Ayarlar > Roller adımını izleyerek “Kullanıcı Rolleri” 

sayfasını açınız. Ekranda sağ üst köşedeki “Rol Sil” düğmesine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa ekrana 

gelecektir. 

Silmek istediğiniz rolü seçip “Sil” düğmesine tıkladığınızda ilgili rol sistemden silinecektir. 
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(1) Rol Sil: Sistemden silmek istediğiniz rolü 

seçiniz. 

 

(2) Sil: Seçtiğiniz rolü “Sil” düğmesine tıklayarak 

silebilirsiniz. 

(3) Listeye Dön: Kullanıcı rolleri sayfasına 

yeniden dönmenizi sağlar. 

 

21. Raporlar 
 Sınava girmeyen öğrenciler, görev atama, sınav soru, salon öğrenci yerleştirme, görev kabul, 

akademisyen ders atama raporlarını sol menüden “Raporlar” sayfasından yapabilirsiniz. 

 

21.1. Sınava Girmeyen Öğrenciler Raporu 
Sol menüden Raporlar > Sınava Girmeyen Öğrenciler Raporu adımını izleyerek sınava girmeyen 

öğrencilere ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

 

(4) Sınava Girmeyen Öğrenci Listesi: Sınava 

girmeyen öğrenciler bu alanda listelenir. 

 

(5) Tam Veriyi İndir Düğmesi: Sınava girmeyen 

öğrencilerin listesini bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz. 

 

(6) Ara: Listelediğiniz sınava girmeyen öğrenciler 

arasında vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 
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21.2. Görev Atama Raporu 
Sol menüden Raporlar > Görev Atama Raporu adımını izleyerek görev atanmış personellerin 

listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Görev Atama Raporu: Göreve atanan kişiler 

bu alanda listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz görev atanan kişiler 

arasında vakit kaybetmeden arama yapmanızı 

sağlar. 

 

21.3. Sınav Soru Raporu 
Sol menüden Raporlar > Sınav Soru Raporu adımını izleyerek sınav soru raporu listesine 

ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Sınav Soru Raporu: Sınav soru bilgileri bu 

alanda listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz sınavlar arasında vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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21.4. Salon Öğrenci Yerleştirme Raporu 
Sol menüden Raporlar > Salon Öğrenci Yerleştirme Raporu adımını izleyerek salona yerleştirilen 

öğrenci raporu listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Salon Öğrencı Yerleştırme Raporu: Salona 

yerleştirilen öğrenci bilgisi listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz salonlar arasında vakit 

kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 

 

 

21.5. Görev Kabul Raporu 
Sol menüden Raporlar > Görev Kabul Raporu adımını izleyerek görev atadığınız personellerin kabul 

raporu listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir.  

(4) Görev Kabul Raporu: Atadığınız görevi 

Kabul eden personeller bu alanda listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz görev kabul listesi arasında 

vakit kaybetmeden arama yapmanızı sağlar. 
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21.6. Akademisyen Ders Atama Raporu 
Sol menüden Raporlar > Akademisyen Ders Atama Raporu adımını izleyerek akademisyenlere atanan 

ders raporu listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Raporu almak istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Raporu almak istediğiniz 

oturum programını seçiniz. 

 

(3) Kayıtları Gösterme: Bir sayfada kaç kayıt 

listelemek isteniyor ise bu alandan seçilir. 

(4) Akademısyen Ders Atama Raporu: 

Akademisyenlere atanan dersler bu alanda 

listelenir. 

 

(5) Ara: Listelediğiniz akademisyen ders atama 

listesi arasında vakit kaybetmeden arama 

yapmanızı sağlar. 

 

22. Diğer İşlemler 
 Sol menüde bulunan “Diğer İşlemler” sayfasından sınav görev belgeleri sayfasına ulaşabilirsiniz. 

 

22.1. Sınav Görev Belgeleri 
Sol menüden Diğer İşlemler > Sınav Görev Belgeleri adımlarını takip ederek görev belgeleri 

listesine ulaşabilirsiniz. 

 

(1) Görevler: Önceden görev atanan personeller 

bu alanda listelenir. 

 

(2) Sınavlar: Görev atanan sınavlar bu alanda 

listelenir. 

(3) Görev Atanan Personel Listesi: Önceden 

görev atanan personellerin “Ad soyad, 

Oturum, Görev no, Adres, Başlama Tarihi, 

Bitiş Tarihi, Görev Kabul edildi mi?” bilgileri 

bu alanda listelenir. 

 

(A) Görevlendirilen personel için atanan sınavı 

belirtir. 
 


