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1)  Sisteme  giriş  ve  derslere  erişim  bölümü  “Arayüz  Kullanım  Rehberi”nde  açıklanmıştır.
(https://iste.edu.tr/ubom/belge-ve-formlar)

2) Soru Bankası İşlemleri

• Soru bankasının oluşturulabilmesi için derse giriş yapılmalıdır. Derse giriş yapıldıktan sonra
Resim-1’de  1  nolu  buton  tıklanarak  açılan  menüden  2  nolu  bağlantı  seçeneği  (“Daha
fazla..”) seçilir.

Resim-1 Özellikler menüsüne giriş

• Açılan yeni sayfa Resim-2 de gösterildiği gibidir.  Bu bölümde 3 nolu bağlantı ile “Soru
Bankası”   na giriş yapılmalıdır.

Resim-2 Özellikler Menüsü 

https://iste.edu.tr/ubom/belge-ve-formlar


• Soru  Bankası,  kategorik  olarak  (sınırsız  seviyede  iç  kategori)  soruları  tutma  özelliğine
sahiptir. Bunun avantajı, sınav hazırlanırken soru bankasından kategoriye göre rastgele soru
getirilmesi  için  kullanılabilecek  olmasıdır.  Bu  alan  tamamen  isteğe  bağlı  olup
kullanılması önerilmektedir.

• Örneğin: Türk Dili sınavında “Cümlede Anlam” isimli bir kategori altına oluşturulacak 10
sorudan rastgele üçünün öğrencilere gösterilmesi gibi. Böylece sınav esnasında öğrenciler
farklı sorularla karşılaşacaklardır. 

• 4 nolu bağlantı ile “Kategoriler” ile ilgili işlemler menüsü aktif edilmelidir.

Resim-3 Soru Bankası

• “Kategori ekleyin” bölümünde yer alan (Resim-4)
◦ 5 nolu seçim: Hangi kategorinin altına yeni bir kategori ekleneceği (sınırsız alt kategori)
◦ 6 nolu alan: Kategori adı
◦ 7 nolu buton: Kategoriyi kaydetme



Resim-4 Kategori Ekleme

• Resim-5 te kaydedilen kategorilerin listesi görüntülenmektedir.
◦ 8  nolu  buton:  Kategoriyi  silme  (Kategorideki  soru  sayısı  parantez  içerisinde

gösterilmiştir, eğer soru varsa başka bir kategoriye aktarmak için onay isteyecektir)
◦ 9 nolu buton: Kategori bilgilerini güncellemek için kullanılır
◦ 10  nolu  kontroller:  Kategorilerin  sırasını  değiştirmek  veya  başka  bir  kategorinin  alt

kategorisi yapmak için kullanılmaktadır.  

Resim-5 Kategori Ayarları



• Soru Bankasına Soru Eklenmesi:

Resim-6 Soru Bankası

• 11 nolu seçim ile hangi kategoriye ait soruların gösterilmek istendiği seçilebilmekte ve soru
listesi  filtrelenebilmektedir.  12  nolu  seçim kutusunun  seçilmesi  ile  ilgili  kategorinin  alt
kategorilerine ilişkin sorular da görüntülenebilir.

• 13  nolu  bağlantı  butonu  ile  Resim-7  de  verilen  “Soru  Türleri”ne  ilişkin  menüye
ulaşılabilmektedir.
◦ 14 nolu seçim: Eklenmek istenen soru türü
◦ 15 nolu buton: Seçilen türe ilişkin yeni soru ekleme paneli

Resim-7 Soru Türleri

a) Çoktan Seçmeli

Çoktan  seçmeli  soru  paneli,  klasik  test  için  kullanılan  bir  yöntemdir.  İstenilen  kadar  seçenek
eklenebilir.  Soru tek bir  doğru cevaba,  yakın cevaba vb kombinasyonlarla  hazırlanabilmektedir.
Sorunun her şıkkı için ayrı bir değerlendirme puanı tanımlanabilmektedir. Sınavın oluşturma şekline
göre  doğru cevap ile  ilgili  yorum çıkmasını  sağlayabilir,  birden fazla  deneme yapmasına  (ceza
puanlı/puansız) izin verilebilmektedir.

Aşağıda anlatılacak adımlar soruların tek doğru cevabı olduğu varsayılarak düzenlenmiştir.



Resim-8, Resim-9  ve  Resim-10’da verilen  ayarlar  sırasıyla  şöyledir:  *  ile  gösterilen  alanlar
düzenlenmelidir.

• *16: Sorunun Kategorisi (Resim-5’te gösterilen kategoriler)

• *17: Sorunun Adı: Soruya bir kısa ad verilmelidir. Bu bilgi sorunun içeriği değildir.  Soru
listelerinde rahat bulabileceğiniz ve soruyu hatırlayabileceğiniz bir açıklama olabilir.

• *18: Sorunun metin kısmıdır. Resim vb materyaller ile desteklenebilir.

• *19: Bu rakam, sorunun varsayılan not ağırlığıdır. Sınav hazırlama anında bu bilgi
varsayılan olarak gelir ve orada değiştirilebilirdir.  Her soruya farklı  not ağırlıkları
verilebilir. 5 puan, 7 puan, 10 puan gibi..

• 20: Sistem soru ile ilgili bilgilendirmeleri göstermeyi desteklemektedir. Genel geri bildirim
öğrencilere soruların tamamını cevapladıktan sonra gösterilir. Doldurulması zorunlu bir alan
değildir. Sınav ayarlarına göre bu geribildirimler öğrenciye ayrıca gösterilebilir.

• *21: Sistem çoklu seçimi desteklemektedir. Varsayılan olarak “Sadece bir yanıt” seçebilme
hakkı tanınmıştır.

• *22:  Sınav  sırasında  öğrencilere  soru  gösterilirken  şıklar  karıştırılarak  gösterilir  (farklı
seçenek  dizilimi  ile).  Bazı  sorular  için  istenmeyen  bir  durum  olabilmektedir
(Aşağıdakilerden  şıklardan  hangisinin  akış  sırasını  bozmaktadır?  vb).  Bu  durumda
karıştırma seçeneği kaldırılabilir.



Resim-8 Çoktan Seçmeli

• 23:  Seçeneklerin  harf  bilgi  türünü  tanımlamak  için  kullanılmaktadır.(a,b,c,d,e  veya
A,B,C,D,E vb)

• *24: Sorunun seçenek kısmıdır. Seçenekte yazılmak istenen metin veya materyal (resim
vb) bu alana girilmelidir.

• **25: Not bilgisi, sorunun doğru cevabını veya cevaba yakınlığını temsil eder.  %100:
sorunun  doğru  cevabı  olduğunu  belirtir.  Bu  yüzde  19.  alandaki  rakamla  (veya
sonradan belirlenecek bir rakam ile ) çarpılır ve öğrencinin puanına yansıtılır.
◦ Bu alanın doğru cevap için “%100”, yanlış cevap için “Hiçbiri” olarak seçilmesi

gerekir. 



Resim-9 Çoktan Seçmeli (Devamı)

• 26: Sorunun cevabı için geribildirim (neden doğru neden hatalı vb). Doldurulması zorunlu
bir alan değildir.

• 27:  Daha fazla  seçenek eklemek için  kullanılır.  Sıra  önemlidir,  boş  bırakılan  seçenekler
dikkate alınmaz.

• 28:  Birleşik  geribildirim  ile  doğru,  yanlış  vb  durumlarda  çıkması  istenen  bildirimler
tanımlanabilmektedir.  Sınav ayarlarında geribildirim aktif  edildiğinde bu bilgilendirmeler
öğrenciye gösterilebilmektedir. Herhangi bir değişiklik yapmanızı gerektirmez.

• 29: Değişiklikleri kaydetmek ve düzenlemeye devam etmek için kullanılır.

• 30: Değişiklikler kaydedilir ve kategori alanına dönülür.

• 31: Ekleme süreci veya kaydedilmeyen değişiklikler iptal edilir.
• 32: Kayıt işlemi yapıldıktan sonra Önizleme butonu ile soru ve doğru cevap önizleme ile

gösterilebilir. (Resim-10)

Resim-10 Çoktan Seçmeli (Devamı)



b) Yazılı Sorusu

Resim-11 Yazılı Sorusu

Bu  tür  ile  öğrencilerden  soruların  yazılı/uygulama  tabanlı  olarak  sisteme  yüklenmesini  talep
edebilirsiniz.

• 33:  Bu  bölüm  Resim-8  ile  gösterilen  16-20  arasındaki  bilgilerden  oluşmaktadır.  Sınav
sorusunun tanımı, varsayılan not vs gibi bilgileri kapsamaktadır.

• 34: Bu bölüm sınav sorusu için verilecek cevap türünü temsil eder. Varsayılan format ile ek
yüklemeksizin soruya metin ile cevap verilmesi beklenir. 

• 35:  Bu bölüm ile  ek sayısı  ayarlanarak ve  zorunlu kılınarak  soruya verilecek yanıt  için
öğrenciyi  dosya  yüklemeye  zorlayabilirsiniz.  Bölümde  yer  alan  “Accepted  file  types”
bölümü ile yüklenmesini istediğiniz dosya formatlarını seçebilirsiniz (pdf, word, excel vb)

• 36:  Alanlarla  ilgili  çeşitli  açıklamaları  içerir.  Bu  butonlara  tıklayarak  açıklamaları
okuyabilirsiniz.



• Soruların Görüntülenmesi ve Düzenlenmesi

• Resim-1  ve  Resim-2  deki  adımlar  kullanılarak  Resim-12  deki  soru  listesi  açılabilir  ve
gerekli ekleme ve düzenlemeler ilgili menülerle yapılabilir.

Resim-12 Soruların Görüntülenmesi

3) Sınavın Oluşturulması

• İlgili dersin düzenleme modunun açılarak ilgili haftaya “Sınav” etkinliği eklenmelidir.
Sırasıyla 37-38-39 (Resim-13)

Resim-13 Sınav Etkinliğinin Eklenmesi



Resim-14 Yeni Sınav Etkinliği

• 40: Sınav isimi (Vize sınavı vb)
• 41: Sınava kısa bir açıklama (Sınavın süresi, soru sayısı vb. Alttaki seçenek seçilerek yazılan

açıklama 38 nolu alanın bulunduğu bölgede gösterilebilir (Resim-13) )
• 42: Sınavın başlangıç ve bitiş zamanları, Sınav süresi bilgileri ve Süre dolduğunda sınava

devam edenlere ne olacağı gibi bilgiler girilmelidir.
◦ Sınav  başlangıç  ve  bitiş  zamanları  içerisinde  öğrenciler  istenilen  süre  içerisinde

bağlanarak zaman sınırı boyunca sınava devam edebilirler.
◦ Başlangıç ve bitiş zamanları sınav anında da güncellenebilmektedir.

Resim-15 Yeni Sınav Etkinliği (Devam)



• 43: Bu bölüm sınav notunun değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Varsayılan olarak bırakılması
tavsiye edilir. Öğrencinin alması gereken minimum not, Öğrencinin sınavı kaç kez tekrar
edebileceği gibi izinleri kapsar.

• 44: Düzen bölümünde öğrencilerin soruları kaçar adet görecekleri ayarlanabilir (Her sayfada
1 soru, 3 soru, 5 soru gibi..). Öğrencilerin sorular içerisinde dolaşmasına izin verilebilir.

• **45:  Soru  davranışı  bölümünde;  soruların  karışık  olarak  öğrencilere  gösterilmesi
sağlanabilir.  Ayrıca  soru  davranışı  bölümünde  hatalı  cevap  verilen  sorular  için  yeniden
seçim yapması gibi tanımlamalar yapılabilmelidir. “Ertelenmiş Geribildirim” öğrencinin
sınavı bitirmesine verilen cevaplar üzerinden puanlandırma yapılmasını sağlar. Bu alanın
seçimi kesinlikle gözden geçirilmelidir.

• **46:  Bu  bölümde  öğrencilerin  soruların  cevaplarını,  aldıkları  puanı  ve  geribildirimleri
sınavın hangi bölümünde görmeleri gerektiğini belirler. Varsayılan şekli resimde gösterildiği
gibidir,  bu  şekilde  bırakılması  tavsiye  edilir.  Öğrenci  sınavın  hiçbir  bir  bölümünde
geribildirim almaz ve puanlama bilgisini göremez.

Resim-16 Yeni Sınav Etkinliği (Devam)

• 47:  Bu  bölüm  opsiyonel  alanlardır.  Sınav  esnasında  öğrencinin  resminin  ekranda
gösterilmesi  (Resimler  sistemde mevcut  değil),  notların  ondalıklı  basamak sayısı,  sınava
giriş için şifre gereksinimi ve alınan puan aralığına göre bildirim gösterilmesi gibi çeşitli
alanları kapsar. Varsayılan olarak bırakılması tavsiye edilir.



Resim-17 Yeni Sınav Etkinliği (Devam)

• 48:  Sınavın  öğrenciye  gösterilmesi/gizlenmesi.  Eğer  sınav  tarihleri  ileri  bir  tarih  olarak
ayarlanmış  ise  sınav  zamanı  gelmediği  sürece  öğrenciler  sınava  başlayamaz  ve  soruları
göremezler. Bu bölümün “Ders Sayfasında Göster” olarak seçilmesi önerilmektedir. Böylece
öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında yapılacak olan sınavların listesini görebileceklerdir.

• 49:  Bu alan  sayıca  fazla  olan  şubeler  için  önemli  bir  alandır.  Not  raporlarının  alınması
esnasında öğrenci otomasyonundaki gibi şubesel olarak notların indirilmesine imkan sağlar.
Bu bölüm için aşağıdaki ayarlar tavsiye edilir.
◦ Şube mevcut ise : Ayrı Gruplar
◦ Şube yok ise : Grup Yok

Resim-18 Yeni Sınav Etkinliği (Devam)

• 50: Bu bölüm ile sınava girecekler sınırlanabilir. Belirli bir şube, belirli bir etkinliği veya
dersi tamamlayan vb.

• 51:  Geri  bildirim olarak öğrencinin etkinliği  tamamlamış görünebilmesi  için ayarlamalar
yapılabilir. Resim-18 deki gibi ayarlanabilir.

• 52: Tanımlı süreç bulunmadığından varsayılan olarak bırakılabilir.
• 53: Sınavı Kaydetmek veya İptal etmek için kullanılan kontrollerdir.



4) Sınava Soru Eklenmesi

Resim-19 Yeni Sınava Soru Eklenmesi

• Önceki  adımda  oluşturulan  sınav  etkinliğine  giriş  yapıldığında  sistem tarafından  sınava
eklenmiş herhangi bir soru bulunmadığına dair bir uyarı gösterilecektir (Resim-19).
◦ 54 nolu menü butonu aracılığı ile 55 nolu seçime veya sayfa içerisinde yer alan 55 nolu

butona basılarak sınava soru ekleme modülü aktif edilir.

Resim-20 Yeni Sınava Soru Eklenmesi (Devam)

• 56: Sınavın değerlendirme notu (sınav kaç üzerinden değerlendirilecek)
• 57: Eklenen soruların not toplamı
• 58: Eklenen soruların yerlerini karıştır
• 59: Soru Ekleme Paneli:

◦ 60: Yeni bir soru: Soru bankasına soru ekle ve daha sonra eklenen bu yeni soruyu sınava
ekle

◦ 61:  Soru  bankasından:  Soru  bankasından  seçilen  bir  soruyu  eklemek  için  kullanılır.
Burada seçilen soru bellidir (Resim-21)

◦ 62:  Rastgele bir soru:  Soru bankasından istenilen kadar rastgele (seçilen kategoriden)
soru ekler. Böylece öğrencilere farklı sorular gösterilir (Resim-22)



Resim-21 Soru Bankasından Belirli Soruları Ekleme

• Resim-21’de  soru  bankasından  soru  yükleme  paneli  görünmektedir  (61  nolu  seçenek
tıklandığında).
◦ 63 nolu kontroller  ile  sorular  bireysel  veya toplu  olarak  seçilerek  64 nolu buton ile

sınava aktarılabilir.

 Resim-22 Soru Bankasından Rastgele Soru Ekleme

• Resim-22’de soru bankasından kategoriye göre rastgele soru getirilmesi sağlanabilmektedir
(62 nolu seçenek tıklandığında)
◦ 65: Sorunun getirileceği kategori
◦ 66: Kategorinin alt kategorilerinin de dahil edilmesi isteniyor ise
◦ 67: Kaç adet sorunun eklenmesinin istendiği
◦ 68: Soruların eklenmesi için onay verilmesi



Resim-23 Soru Bankasından Rastgele Soru Ekleme

• Resim-23’de sınava eklenen sorular görüntülenmektedir.
◦ 69: Resimde görünen zar resmi sorunun ilgili kategoriden rastgele getirileceğini belirtir
◦ 70:  Resimde  görünen  tür  sorunun çoktan  seçmeli  bir  soru  olduğunu  göstermektedir.

Sorunun ne olduğunu görebilmek için sağ tarafta yer alan büyüteç kullanılabilir.
◦ 71: Sorunun görüntülenmesi, kaldırılması ve puanlanması ile ilgili bölümdür. Her soru

ayrı ayrı puanlanmalıdır.
◦ 72:  Soruların  toplam puanını  gösterir.  Bu değerin  en  yüksek  not  ile  aynı  olmasının

sağlanması gerekir.
◦ 73: Soruların hemen üzerinde bulundukları sayfa numaraları gösterilmektedir.  Burada

öğrencilerin soruları kaç sayfada görecekleri,  her sayfada kaçar adet soru görecekleri
tanımlanabilmektedir. Tekrar Sayfalandırma butonu kullanarak her sayfada 1,2,5,10 adet
sorunun gösterilmesi için gerekli düzen sağlanabilir. Sağ tarafta yer alan soruları karıştır
butonu ile soruların kendi arasında rastgele bir düzenle dağıtımı sağlanabilir.

Yukarıdaki süreçlerin tamamlanması ile birlikte sınav sistemi hazır hale gelecektir. Denemelerinizi,
Test ortamı üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. 

Sınavın önizlemesi ve sınava katılan öğrencilerin notları Resim-19’da yer alan 54 nolu buton ile
gösterilen menü üzerinden görüntülenebilir.

• Önizleme: Sınav sorularının önizlemesi
• Sonuçlar: Sınava ilişkin katılımcı raporları 

◦ Sınava katılması gereken tüm öğrencilerin başarı notlarının indirilmesi
◦ Öğrencinin hangi soruya ne zaman ve ne şekilde cevap verdiği, sistemde ne kadar süre

kaldığı, hangi soruları gördüğü vb sistem loglarına erişilebilir
◦ Yapılan  ayarlara  göre  öğrenci/öğrencilere  yeni  sınav  hakkı  da  bu  bölümden

tanımlanabilir.



v2 Düzenlemeleri

5) Soru Bankasının Başka Derse Aktarılması

• Not-1: Soru aktarımında gömülü ortamlar haricinde eklenen ortamlar aktarılamaz!
Bu yüzden soruların aktarıldıktan sonra ön izlemesinin yapılması tavsiye edilir.

• Not-2:   Soruların  içe  aktar  ile  aktarılması  durumunda  mevcut  sorular  daha  önce
aktarılmış  ise  mükerrer kayıtların  oluşabileceği  unutulmamalıdır!  Aktarılma süreci
dikkatli olarak gerçekleştirilmelidir.

• Daha önce soru bankası hazırlanmış bir ders için rehberin ilk bölümünde verilen Resim-1 ve
Resim-2’de  yer  alan  1-2-3  nolu  adımlar  kullanılarak  Soru  Bankasının  aktarılması
sağlanabilir.

Resim-24 Soru Bankasının Aktarım Menüsü

• Resim-24’te yer alan 74 nolu kontroller ile aktarım menülerine erişilebilir.
◦ Al:  Daha  önce  dış  ortama kaydedilmiş  veya  farklı  bir  ortam kullanılarak  belirli  bir

formatta oluşturulmuş soru bankasının sisteme aktarılması
◦ Ver:  Sistemde yer  alan  soru bankasının belirli  bir  formatta  dış  ortam dosyası  olarak

aktarılması

Resim-25 Soru Bankasının Dış Ortama Aktarılması

• Soru  bankası  olan  bir  derste  iken  soruların  dış  ortama  kaydedilme  süreci  şu  şekilde
işletilmelidir:



◦ Resim-24’te gösterilen “Ver” menüsü ile Resim-25’te gösterilen arayüze erişilir (75 nolu
bağlantı ile)  

◦ 76:  Moodle  XML biçimi  olan  dosya  biçmi  olarak  formatın  belirlenmesi.  Bu format
yerine diğer formatlar da tercih edilebilir.

◦ 77:  Bu  bölümde  aktarılmak  istenen  kategori  veya  üst  kategori  seçilebilir.  Eğer
kategoriler de aktarılmak isteniyorsa “Kategoriyi dosyaya yaz” seçeneği seçili olmalıdır.
“Bağlamı dosyaya yaz” ile sorular ile kategoriler arasındaki ilişki de aktarılabilir. Seçili
olmaz  ise  sorular  varsayılan  kategori  içerisine  aktarılacaktır.  Bu  seçeneğin  seçili
olabilmesi için Kategorilerin dosyaya yazılması gerekir. 

◦ 78: Buton ile sorular indirilmek üzere yukarıda belirtilen formata dönüştürülür ve dosya
indirilmeye başlar.

Resim-26 Soru Bankasının İç Ortama Aktarılması

• Soru bankasının aktarılması istenen bir ders içerisinde iken soru bankasının “Al” menüsü
(79  nolu  bağlantı)  kullanılabilir  (Menüye  ulaşmak  için  rehberin  ilk  bölümünde  verilen
Resim-1 ve Resim-2’de yer alan 1-2-3 nolu adımlar kullanılmalıdır).
◦ 80:  Daha önce  dışa  aktar  menüsünde kullanılan  dosya  formatı  seçilmelidir  (76  nolu

seçim alanındaki seçenek ile aynı olmalıdır)
◦ 81:  Soruların  kaydedilmesi  istenen  kategori  (Üst/Ana  ders  kategorisi  seçilebilir).

Kategorilerin  aktarılması  (yoksa  oluşturulması),  Bağlamı  dosyadan  getir  (soruların
kategorisine  göre  uygun  kategoriye  yerleştir),  Notları  eşleştir  (Soruya  ait  atanan
puanların puan listesi ile eşleştirilmesi), Hatada dur (bir sorun ile karşılaşılırsa devam
etmemesi durması için) istenilen ayarlar kullanılabilir

◦ 82:  Soruların  okunacağı  dosya  (Önceki  adımda  kaydedilen  soru  dosyası  buraya
aktarılmalıdır)

◦ 83: Aktarıma başlanması için onay butonu



• Resim-27’de Aktarım özeti verilmiştir. Bu hangi soruların ve kaç adet sorunun aktarıldığı
gibi bilgiler görüntülenebilir.

• Sonraki  adımda  soruların  aktarıldığı  ders  için  sınav  oluşturulması  ve  soru  bankasından
soruların eklenmesi sağlanmalıdır.

Resim-27 Soru Bankasının İç Ortama Aktarılmasına İlişkin Özet

• Not:  Sınavın  öncesinde  yapılacak  ön  izleme,  sınavın  sağlıklı  yürütülmesi  açısından
oldukça önem arz etmektedir.


