
ÖDEV, ÇEVRİMDIŞI KLASİK SINAV VE ÇEVRİMDIŞI TEST SINAVI

ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YARDIM KILAVUZU



SİSTEME GİRİŞ

https://obs.isparta.edu.tr adresinden Öğrenci Numarası
ve Şifresi ile Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız.

https://obs.isparta.edu.tr/


UZAKTAN ÖĞRETİM SINAV TAKİP MODÜLÜ

Sisteme giriş yaptıktan sonra gelen öğrenci sayfasından ‘Uzaktan 
Öğretim Sınav Takip Modülü’ bağlantısına tıklayınız.



SINAV TARİHLERİ VE DOSYALARI

‘Uzaktan Öğretim Sınav Takip Modülü’ sayfasından karşınıza gelen
dönem derslerinizin yanında bulunan ‘SEÇ’ bağlantısına tıklayarak
ilgili dersin sınav tarihlerini ve dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.



Dersi seçtikten sonra dersin sınav tarihleri ve 
dokümanları görüntülenecektir.



 İndir bağlantısı ile ilgili sınavın dokümanını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Ders dokümanı indirme bağlantısı Sınav Tarihleri içerisinde aktif olacaktır.



 Dokümanı indir bağlantısına tıkladıktan sonra bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Tarayıcı bilgisayarınıza
otomatik Karşıdan Yüklenenler dosyasına dokümanı kaydedecektir. Farklı Kaydet seçeneği ile dokümanı
bilgisayarınıza farklı bir dosyaya kaydedebilirsiniz.



ÖDEV/ÇEVRİMDIŞI KLASİK VE TEST CEVABI YÜKLEME

Dersin Öğretim Elemanı tarafından verilen Ödevi cevaplandırdıktan ve 
bilgisayarınıza kaydettikten sonra ödevi sistemden seçiniz.



SINAV CEVAP KAĞIDI DOSYASI YÜKLEME
Ödev sistemden ‘SEÇ’ bağlantısı ile seçildikten sonra ‘Seçilen Sınava

Cevap Kağıdı Yükle’ kısmındaki Dosya resmine tıklayınız.



ÖNEMLİ NOT!!!

 İkonu tıklandığında yeni bir açılır pencere
tarayıcınızda açılacaktır. Eğer tarayıcınızda Açılır
Pencerelere izin vermedi iseniz lütfen tarayıcınızın
özelliğine göre açılır pençelere engelleyicisini kaldırınız.

Sisteme dosyayı yükledikten sonra bu açılan pencereyi
her sınav için kapatıp lütfen sistemden ikonuna
tıklayarak yeniden açınız.



BİLGİSAYARDAN DOSYA YÜKLEME
 Dosya yüklemek istediğiniz sınavı seçerek ikonuna tıklayınız. Dosyayı bilgisayarınızdan

seçerek “Dosya Yükle” butonuna tıklayınız. Lütfen işlemin %100 olmasını bekleyiniz. Yüklenen
Dosyalar bölümünde dosyayı kontrol edebilirsiniz. Yüklenen dosya sınav tarihleri süresince
değiştirilebilecektir.



YÜKLENMİŞ DOSYA KONTROLÜ
Yüklenen dosyalara sistem otomatik bir isim verecektir. Dosyanın

adına tıklayarak dosyanızı tekrar kontrol edebilirsiniz.



DOSYA SİLME

Yüklenmiş dosya sil ikonuna tıklanarak silinip tekrar yüklenebilir.



ANDROİD CEP TELEFONUNDAN DOSYA YÜKLEME

Cep telefonu ile
https://obs.isparta.edu.tr
adresine öğrenci
numarası ve şifresi ile
girdikten sonra Uzaktan
Öğretim Sınav Takip
Modülü Sayfasından
Dersi ve Sınavı Seçiniz.

https://obs.isparta.edu.tr/


İkonuna tıkladıktan sonra
yandaki gibi gelen ekrandan
Dosya Seç butonuna tıklayınız.



Cep telefonu ekranında
çıkan Kamera veya
Dokümanlar tıklanarak
istenilen kamera görüntüsü
veya doküman yüklenebilir.



Kamera ile ekran görüntüsü 
alınır.



Alınan ekran görüntüsü ˅ 
simgesi ile kaydedilir.



Dosya yandaki gibi Dosya Seç
kısmında görünecektir. Dosya
Yükle butonuna tıklanarak cep
telefonundan dosya sisteme
yüklenmiş olacaktır.



IPHONE CEP TELEFONUNDAN DOSYA YÜKLEME

Cep telefonu ile
https://isparta.sdu.edu.tr
adresine öğrenci numarası
ve şifresi ile girdikten sonra
Uzaktan Öğretim Sınav Takip
Modülü Sayfasından Dersi ve
Sınavı Seçiniz.

https://isparta.sdu.edu.tr/


İkonuna tıkladıktan sonra 
yandaki gibi gelen ekrandan 
Dosyayı Seçin butonuna 
tıklayınız.



Cep telefonu ekranında
çıkan Fotoğraf veya Video
Çek, Fotoğraf Arşivi veya
Gözat tıklanarak istenilen
kamera görüntüsü veya
doküman yüklenebilir.



Kamera ile ekran
görüntüsü alınır ve
Fotoğrafı Kullan ikonuna
tıklanır.



Dosya yandaki gibi Dosya Seç
kısmında görünecektir.
Dosya Yükle butonuna
tıklanarak cep telefonundan
dosya sisteme yüklenmiş
olacaktır.



Dosya Yükle butonuna
tıklanarak cep telefonundan
dosya sisteme yüklenmiş
olacaktır.



SINAVLARDA TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE 
BAŞARILAR DİLERİZ.


