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Bu program, lise ve dengi okullarda 1. ve 

2. dönem başlarında yapılan 
SORUMLULUK sınavları ile benzer farklı 

sınavların planlanmasını sağlar. Sınav 

Komisyon Üyeliği  görevlerinin bir kısmını 
kendiniz belirleyebildiğiniz gibi kalan 

sınavlara komisyon görevleri  program 
tarafından otomatik olarak bulunur ve 

branş bazında eşit görev dağıtılır.   

e-Okul'dan alınan excel sınav dosyalarını 
tamamıyla okur. 12 sınıfların sınavlarını 

öncelikli olarak istenilen tarihlere ayarlar. 

Öğretmen ve Öğrenci sınav programını 
hiçbir çakışma olmadan saniyeler içinde 

otomatik olarak hazırlar. Sınav sürecinde 
gerekli tüm yazı ve belgeler program 

tarafından yazıcıdan yazdırılır. 

        
 

   
SORUMLULUK ve ORTALAMA YÜKSELTME sınavına girecek öğrencileri e-Okul’dan oluşturduğunuz 

Excel dosyaları ile programa aktarabilirsiniz. Bu program ile tüm sınavlarınız için Gözcü ve Komisyon 
üyelerini saniyeler içinde otomatik şekilde atayabilirsiniz. İsterseniz müfredatı aynı olan derslerin sınavını 
birleştirebilirsiniz. Sınav birleştirmeyi farklı okul öğrencilerini aynı sınava birleştirmek sureti ile dahi 
yapabilirsiniz. Komisyon Üyelerinin seçiminin branş bazında yapılması yine sizin belirleyebileceğiniz 
özelliklerden sadece biridir. Hangi Sınavın hangi gün ve saate olacağını otomatik olarak hesaplanabildiği gibi 
sonraki değişikliklere de izin verilmektedir. Otomatik olarak yapılan sınav programı sonrasında öğretmen ve 
öğrencilerin her birine ait sınav programlarını yazdırabilirsiniz. Milli Eğitim için Sınav onayını 
yazdırabilirsiniz.  Uygulama ve Sözlü sınavların günün hangi saatinde başlatılacağını belirleyebilirsiniz. Sınav 
günlerinde görevli öğretmenler için İmza Cetvellerini, Öğretmenler için Sınav Görevlendirme yazısını, sınav 
ilan çizelgesini, her öğrencinin sınav belgesini ve her sınavın zarfı üzerine yapıştırılmak üzere Sınav Zarf 
Kapağını yazıcıdan yazdırabilirsiniz.  Sınav için gerekli tüm liste ve belgeler program tarafından 
hazırlanmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
-Öğretmen ve Öğrenci sınav programını 
otomatik planlar 
- Komisyon ve Gözcülerin atamasını 
otomatik olarak yapabilir 
-Öğretmenlere eşit sayıda görev dağıtır 
-Her güne eşit sayıda sınav planlar 
-e-okul sınav bilgilerini alır 
-Her öğrenciye sınav formu hazırlar 
-Sınavı istenilen gün sayısına göre planlar 
-Planlanan program üzerine ilave sınav 
açmanıza izin verir  
-Planlama sonrası görev değişikliğine izin 
verir 
-Öğretmenin başka görevi olduğu günlere 
sınav vermez 
-Aynı günde Matematik ve Geometri sınavı 
açmaz. 
  

 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAM AÇIKLAMALARI: 
1) Programımız özellikle orta dereceli mesleki ve genel liselerde Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavları ile sizin 

tanımlayacağınız değişik isimlerdeki sınav süreçlerini kontrol ve yönetmek amaçlı üretilmiştir.  

2) Programın üretimi sürecinde değişik okul türleri ile yakından çalışılmış ve test süreci yaşanmıştır.  

3) Yabil SPL programı, Yabil EDU ve Yabil SDD programları ile tam uyumludur. 

4) Programı herhangi bir bilgisayara kurduğunuzda ‘DEMO’ olarak çalışır. Bu haldeyken programa tüm bilgilerinizi 
işleyebilirsiniz. Yabil Genel Müdürlükten şifre alındığında da program yasal olarak tüm fonksiyonları ile kullanılır hale 
gelecektir. ( Sifre için Gsm: 05327444599 ) 

5) Programı okulunuzda farklı bilgisayarlara kurabilir, hatta evinize çalışmak için götürdüğünüz taşınır bilgisayarınıza da 
kurabilirsiniz. Bunun için ilave ücret talep etmiyoruz. 

6) Programı kurum içinde merkezi bir bilgisayara kurarak ağa bağlı diğer bilgisayarlardan da tanımladığınız yetkiler oranında 
kullandırabilirsiniz.        

7) E-Okul’dan oluşturacağınız Excel dosyalarını(Sınav Bilgisi) okutarak öğrenci , ders ve sınıf bilgilerini tekrar girmeden 
programa aktarılabilirsiniz.  

8) Öğretmen Bilgisini tekrar girmeden Yabil ÜCRET programındaki hazır girilmiş bilgileri  kullanabilirsiniz. 

9) Öğretmenlerin bu sınav dönemi öncesi ders yılı içinde almış olduğu gözcü ve komisyon üyeliği görev sayılarının toplamını da 
dikkate alarak maksimum görev sayılarını kontrol altında tutulmaktadır.  

10) Farklı sınavlar birleştirilerek tek sınav şeklinde birleştirilebilir. Bunun için bir tane komisyon görevi verilebilir.  

11) Öğretmenlerin branşları da gözetilerek tüm sınavlar için tek bir tuş ile otomatik görev ataması yapılabilir. 

12) Otomatik olarak Komisyon Üyeliği veya Gözcülük görevleri dağıtılırken branş bazında görevler eşit sayıda dağıtılır. 

13) Her sınav için isteğe bağlı olarak görevlendirme de yapılabilir. Bu durumda kontroller ve uyarı sistemi çalışmaktadır. 

14) Öğretmen ve Öğrenci sınav programı çakışma olmadan otomatik olarak oluşturulur. Öğretmen ve öğrencilerin sınavlarını gün 
içinde ardışık yapar. 

15) Sınavlarda görevli her öğretmen için Sınav Görev Yazısı hazırlanır. 

16) Genel olarak öğrenciler Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme sınavlarını birbirine karıştırmaktadırlar. Her öğrenci için 
hazırlanan  Sınav Giriş Belgesi bu karışıklığı önlemektedir.  Bu belge üzerinde öğrencinin hangi tarihte ve saatte hangi dersin 
sınavına gireceği ayrıntılı olarak yazılıdır.  

17) Her sınav günü için Öğretmenler İmza Cetveli  de hazırlanır.  

18) Kağıt Sart Tutanağı, Soru Cevap Tutanağı ve  Sınava Gelmeyen Öğrenciler için Tutanakları programdan yazdırabilirsiniz. 

19) Sorumluluk Sınavları ile Ortalama Yükseltme Sınavlarını ayrı olarak yapabildiğiniz gibi birleştirerek de planlayabilirsiniz. 

20) Herhangi bir öğretmene istenilen bir günde sınav görevi verilmesin diyebilirsiniz. 

21) Herhangi bir öğretmene sınav döneminde görevlendirme yapılmasın diyebilirsiniz. 

22) Herhangi bir öğrenciye istenilen bir gün veya saat için sınavı olmasın diyebilirsiniz. 

23) İstenilen sınavları birleştirip tek zarf ve tek görevlendirme ile sınav yapabilirsiniz. 

24) Öğrencilerin Matematik ve Geometri sınavlarının farklı günlerde olmasını sağlayabilirsiniz. 

25) Pedagojik açıdan Matematik , Kimya, Fizik gibi derslerin sınavlarının aynı güne olmasını engelleyebilirsiniz. 

26) Yabancı Dil dersine ait sözlü sınavının yazılı sınavın bir sonraki günü sabahtan yapılacağını önceden ayarlayabilirsiniz.  

27) Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavlarından istediklerinizi birleştirebilirsiniz. Meslek Liselerinde farklı okullara ait aynı 
türden sınavları da birleştirebilirsiniz. 

28) İstediğiniz sınavları aynı gün ve saate planlayabilirsiniz. 

29) Sınavda görevli öğretmenlerden istediklerinizi ücret dışı bırakabilirsiniz. Hatta sınavı ücretsiz olarak işaretleyebilirsiniz.  

30) İstediğiniz sınavların farklı günlere planlanmasını sağlayabilirsiniz. 

31) Sınava gelmeyen öğretmenleri kayıt altına alabilirsiniz. 

32) Her sınav günü için Nöbetçi Müdür Yardımcısı atayabilirsiniz. 

33) Öğrenci kapasitesi kontrolü ile birlikte İstediğiniz sınavlar için sınıf, salon veya değişik fizik mekanlar atayabilirsiniz.  

34) Öğretmenin bir gün içinde görev alacağı sınav sayısını siz belirleyebilirsiniz. 

35) Öğrencinin bir gün içinde gireceği sınav sayısını siz belirleyebilirsiniz. 

36) Sınav, Öğretmen, Öğrenci ve Fiziki Mekan bazında sınav dağıtımını planlayabilirsiniz.  

37) İstediğiniz sınavın gününü ve saatini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik ile diğer öğretmen ve öğrencilerin sınav 
programları da otomatik olarak değişmiş olur. 

38) İstediğiniz derslerin sınavlarının  yine sizin istediğiniz günlerde olmasını sağlayabilirsiniz.  
Örneğin: Matematik derslerinin sınavları Pazartesi ve Salı günleri yapılsın. Fizik derslerine ait sınavlar Çarşamba günü olsun gibi….   

39) 10.sınıf sınavlarının ilk iki günde yapılmasını, kalan üç günde 11,12 ve 13.sınıfların sınavlarının yapılmasını isteyebilirsiniz. 

40) Sınav takviminizde Cumartesi ve Pazar günlerine de sınav planlaması isteyebilirsiniz. 

41) Sınav dağıtımını ardışık deneyerek. Takvim sonundaki günlerden kapatarak sınav sürecini kısaltıp, acaba bugünler tüm 
sınavlar için yeterli mi ? sorunuza hemen cevap alabilirsiniz.  

42) Öğretmenlerin ders yılı içerisinde toplam alabilecekleri Komisyon Üyeliği ve Gözcülük görevleri sayıları ile bu görevlerin kaç 
saatlik ücret karşılığı olduğunu parametrik bilgilerden değiştirebilirsiniz.  
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