
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ÇEVRİM İÇİ SINAV SORULARININ  

ELEKTRONİK SINAV SİSTEMİNETAŞINMASI 

Uzaktan öğretim derslerinde yapılması planlanan çevrim içi sınavlardaki sorular, Öğrenme ve İçerik 

Yönetim Sisteminden (ÖİYS, moodle2), yeni kurulan Elektronik Sınav Sistemine (ESS) öğretim elemanı 

tarafından aşağıdaki adımlar izlenerek aktarılabilir. Aktarma işlemi aşağıdaki 3 genel adımla 

tamamlanır: 

 

1. ÖİYS’ndeki Soruların Bilgisayara Kaydedilmesi  

 

1.1. ÖİYS’ye giriş yapınız (http://moodle2.baskent.edu.tr) 

1.2. Soruları almak istediğiniz ders sayfasına giriniz. 

1.3. YÖNETİM panelindeki Soru Bankası  Ver seçeneğini tıklayınız. 

 
 

1.4. Soruları dosyaya aktar ekranında aşağıdaki ayları seçiniz: 

 Dosya biçimi: Gift format 

 Kategoriyi dışa ver: Hangi sınavın sorularını almak isterseniz onu seçiniz*. 

1. ÖİYS'ndeki 
Soruların Bilgisayara 

Kaydedilmesi

2. Bilgisayardaki 
Soruların ESS'e 

Yüklenmesi

3. Aktarılan Sorular 
ile ESS'nde Sınav 

Hazırlanması 

*Not: Eğer dersinizde birden fazla sınav varsa, ister sadece bir sınavdaki soruları, ister tüm 

sınavlardaki soruları toplu halde tek bir paket şeklinde yeni sisteme aktarabilirsiniz. Bunun 

için Kategoriyi dışa ver listesinde uygun seçeneği seçiniz. 

http://moodle2.baskent.edu.tr/
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1.5. Daha sonra Soruları dosyaya aktar butonuna tıklayınız ve dosyanın indirilmesi bekleyiniz. 

Aşağıdakine benzer isimde bit dosya bilgisayarınıza indirilecektir. Birinci adım burada 

tamamlanmış olacaktır. 

 

 

2. Bilgisayardaki Soruların ESS’ne Yüklenmesi 

2.1. ESS sistemine giriş yapınız. (http://sinav.baskent.edu.tr) 

2.2. Sınav yapmak istediğiniz dersinizin sayfasına giriniz; ders yoksa önce ders oluşturunuz. 

2.3. YÖNETİM panelindeki Soru Bankası / Al seçeneğini tıklayınız. 

 

 
 

sinav-DERSADI için varsayılan.txt 

http://sinav.baskent.edu.tr/
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2.4. Dosyadan soruları aktar ekranı gelince aşağıdaki ayarları yapınız ve İçeri Aktar butonuna 

tıklayınız. 

 Dosya biçimi: Gift formatı 

 Dosya seç: Bilgisayarınızdaki dosyayı seçiniz 

 

2.5. Aktarma işlemi başlayacak ve işlem sonunda aşağıdaki gibi sonuçlar listelenecektir: 

 

Bu aşamada aktarma işleminiz tamamlanmış olacaktır. 
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3. Aktarılan Sorular ile ESS'nde Sınav Hazırlanması 

 

3.1. ESS’ndeki sınav hazırlamak istediğiniz dersin sayfasına giriniz. 

3.2. Dersin sayfasına bir sınav ekleyiniz (ÖİYS’ndeki benzer adımlar ile sınav ekleyebilirsiniz) 

3.3. Sınavınıza yeni soru eklemek yerine, soru bankasından soruları ekleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstediğiniz soruları seçerek, ekranın altındaki Seçilen soruları sınava ekle butonuna tıklayınız. İşlem 

sonunda sorular sınava eklenmiş olacaktır.  

 

 

 

 

 

Not: ÖİYS’nden aktardığınız 

soruları bu listede göremezseniz, 

öncelikle “Bir kategori seç” 

listesini kontrol ediniz. 

 


