
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

DESTEK DOKÜMANLARI 
 

1. Sınav Sonuçlarını Alma (Çoktan Seçmeli vb.) 
Sınav bittikten sonra sınavla ilgili raporlar aşağıdaki adımları takip edilerek elde edilebilir. 

Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçları alınacak ders seçilir. Daha sonra sınav bağlantısının olduğu bağlantı 

seçilir. 

 

Uygulamaların sayısını gösteren bağlantı seçilir. 

2. Sınav Sonuçlarını Alma (Çoktan Seçmeli vb.) 

 

Rapor seçenekleri aşağıdaki gibi değiştirilebilir. 

 

Raporu çıktı şeklinde almak için kayıt türü belirlenir ve dosya indirilir. 



 

Klasik yazılı şeklinde sınavlarda verilen cevabı görmek için öğrencinin isminin altında bulunan “Uygulamaları incele” 

düğmesi kullanılabilir. 

Ayrıca istenirse sınavda sorulara verilen cevapların toplu bir listesi de alınabilir. Sınav bağlantısı açılarak “Sınav 

uygulamasını alanlar” tıklanır ve aşağıdaki gibi verilen cevapların toplu listesi istenilen biçimde alınabilir. 

 



3. Sınav Sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine (Ö.B.S.) Excel Dosyası Üzerinden Yüklenmesi 
Yukarıda anlatıldığı şekilde sınav notlarının Excel listesi elde edilir. ÖBS sisteminde ilgili dersin tüm sınava giren 

öğrencilerin puanları Excel dosyası ile yüklenebilir. 

E-Ders Sisteminden Sınav puanlarının elde edildiği Excel dosyası 

 

Not veya puan bilgileri Excel tablosunda sayısal olmalıdır. Aksi taktirde ÖBS sistemine aktarımında sorun yaşanabilir. 

Bu dosyadan sadece öğrenci numarası ve not kolonu yeni bir Excel dosyasına kopyalanmalıdır. ÖBS sistemine 

yüklenecek Excel dosyası, toplam iki kolondan oluşmalıdır. Başlık içermemelidir. İlk kolonda öğrenci numaraları, ikinci 

kolonda sınavdan aldığı puan olmalıdır. Hazırlanan dosya Excel dosyası olarak kayıt edilmelidir. Örnek ders1.xlsx 

 

Excel dosyası hazırlandıktan sonra ÖBS sistemine ilgili dersin not giriş ekranına geçilir. Sınav başlığının altında Excel 

simgesine tıklanır. Ve oluşturulan yukarıdaki ders1.xlsx dosyası “Dosya Seç” düğmesiyle dosya seçilir ve “Excel Yükle” 

düğmesi ile sisteme yüklenir. 

 



 

Notların onayı ile ilgili bir pencere açılır ve eğer hata yoksa kaydet düğmesi ile bu notlar derse aktarılmış olur. 

4. Klasik (Yazılı) Sınav Gönderimlerini Değerlendirme 
Klasik (Yazılı) sınavlar öğrenci tarafından cevaplanıp yüklendikten sonra sınav bağlantısı seçilerek uygulamalara 

ulaşılabilir. Eğitmen, sınav uygulamasını okuyup değerlendirir. Not verme işlemini sisteme girebilir. 

 

Sınavı alanlar, ayrı ayrı incelenir. 

 



 

Tüm öğrencilerin notları, Ders yönetimi altındaki “Notlar” düğmesi ile elde edilebilir. Dışa aktarma seçenekleri ile 

raporlar istenilen biçimde dosya haline çevrilir.  



 


