
KONYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

10 – 11 MAYIS KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA AİT YÖNERGE 

1. SINAV ÖNCESİ İŞLEMLER 

1. Soru kitapçığı, öğrenci adına basılmış optik formlar ve sınıf yoklama listesini içeren sınav 

evrakları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden teslim alınacaktır. 

2. Sınav evraklarında eksiklik olması hâlinde eksiklik Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi 

Müdürlüğü ile iletişime geçilerek eksik evraklar tamamlanacaktır. 

3. Bilgisayarınızda Optik Oluşturma, Okuma ve Analiz Yazılımı yüklü  ise kaldırınız ve son 

sürüm olan 6.2.0 versiyonunu yükleyiniz.  Kurulum aşaması Bölüm 2.2’de anlatılmıştır. 

2. SINAV SONRASI İŞLEMLER 

    Öğrencilerden toplanan optikler taranarak her sınıf düzeyinde ayrı ayrı klasörlerde 

toplanır. Örneğin 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyinde sınav yapan bir okul 9. sınıf öğrencilerini 

tarayarak 9 isimli (sizin belirlediğiniz bir isim de olabilir) bir klasör oluşturur ve içine taranmış 

dosyaları atar. Bu durum diğer sınıf düzeyleri için de aynı şekilde geçerli olup her sınıf 

düzeyinde ayrı klasör oluşturularak taranan optikler ilgili klasöre taşınır veya kopyalanır.  

(Not: Okuma işlemi aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.) 

2.1. Öğrencilerden Toplanan Optiklerin Taratılması 

Öğrencilerden toplanan optik formlar; A4 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, yalnızca 

belirtilen dosya formatında (jpg, jpeg, png veya PDF) taranacaktır.  

(Not: Bu formatların dışında gif, tiff vb. formatlarda taranan optikler okunamamaktadır.)  

Tarayıcı  ayarlarını  yapmak  için  ilgili  bağlantıda  yer  alan  örnek  videomuzu 

izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=hPhqMU‐lbUY  

Önemli Not: A4 boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte taratılmayan dosyalar yanlış okumalara 

sebep olacaktır. Bu yüzden bu aşama oldukça önemlidir. Dosyanızın 300 dpi ve A4 boyutunda 

taratılıp  taratılmadığını,  taratılmış  dosya  üzerinde  sağ  tıklayarak  “özellikler/ayrıntılar” 

sekmesinden kontrol edebilirsiniz  (Bu  işlemi PDF uzantılı dosyalarda gerçekleştiremezsiniz). 

Doğru  taranmış  bir  dosyanın  özellikleri  aşağıdaki  resimde  de  görüldüğü  gibi  2480*3508 

boyutlarında ve 300 dpi olmalıdır. 2480 ve 3508 değerleri +10 veya  ‐10 aralıklarında  farklı 

değerlere de sahip olabilir. 



 

Taratma  işlemini  PDF  olarak  yapmış  iseniz  taramanın  doğru  yapıldığını  anlamak 

mümkün olmayacaktır.  

2.2. Optik Oluşturma, Okuma ve Analiz Yazılımı'nın Kurulması ve Sisteme Giriş 

  300  dpi  ve  A4  formatında  tarattığınız  optik  formları  okutabilmeniz  için masaüstü 

yazılımın güncel hâlini bilgisayara indirip kurmalısınız. Yazılımı indirmek için aşağıdaki adımları 

takip ediniz. 

a. Konya ÖDM’nin resmî genel ağ adresine (http://konyaodm.meb.gov.tr/) giriniz. 

b.  Siteye  girdikten  sonra  “Yazılımlar”  sekmesinden  “Optik  Oluşturma,  Okuma  ve  Analiz 

Yazılımı”na tıklayınız. 

 

c. Açılan  sayfada,  indirme  linkine  tıklayarak uygulamanın  güncel  kurulum dosyasını  indirip 

kurunuz.  Programı  kurma  aşamalarını  aynı  sayfada  bulunan  videoları  izleyerek 

tamamlayabilirsiniz. 

 



 

d. Kurulum tamamlandıktan sonra masaüstüne “Optik Oku” isimli bir kısayol oluşacaktır. İlgili 

kısayolu kullanarak programı açabilirsiniz. Programa giriş için T.C. Kimlik numarası ile MEBBİS 

uygulama  şifresini  girmeniz  gerekmektedir. MEBBİS  uygulama  şifresini  “MEBBİS Uygulama 

Şifresi Nasıl Oluşturulur?” linkini kullanarak ilgili videoyu izleyip oluşturabilirsiniz.  

Not: MEBBİS uygulama şifresi yalnızca kişisel MEBBİS hesabından alınabilmektedir. 

e. Özel okullarımız programa giriş için T.C. Kimlik numarası bölümüne 12345678901, MEBBİS 

uygulama şifresi bölümüne 12345678901 yazarak giriş yapacaktır. 

 

2.3. Optik Okuma Ayar Dosyasının İndirilmesi 

300 dpi ve A4 formatında tarattığınız optik formların masaüstü yazılımı ile okunabilmesi 

için “.ayar” uzantılı bir okuma ayar dosyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Her sınavın kendisine ait 

bir ayar dosyası bulunmaktadır. İlgili sınavda; başka bir sınava ait ayar dosyasının kullanılması 

durumunda, sınav ile ilgili optiğin okunmaması veya yanlış okunması gibi durumlar söz konusu 

olabilmektedir.  

Okuma  ayar  dosyalarını  https://konyaodm.meb.gov.tr/OkumaAyarlari.html 

adresinden indirebilirsiniz. 

İlgili linke tıkladığınızda ya da ilgili linki tarayıcınızın adres çubuğuna yazdığınızda gelen 

ekrandan ilgili sınıf seviyesine ait okuma ayar dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. İndirilen dosya 

bir  sonraki  aşamada  kullanılacağından dolayı uygun bir  yere  kaydediniz.  İndirdiğiniz dosya 

muhtemelen  indirilenler  klasöründe  olacağından  dolayı  dosyayı  başka  yerde  aramayın. Bu 

dosya yazılım üzerinden içe aktarılacak kullanılacak olup dosyayı açmaya çalışmayınız. 

 

 

 

 



2.4. Optik Okuma Ayarlarının Uygulamaya Eklenmesi 

Yukarıda  indirdiğimiz  ayar dosyasını optik okuma  yazılımına bu  aşamada eklemeniz 

gerekmektedir. Programa giriş yaptıktan sonra “Sınav Sonrası İşlemler” menüsünden “Okuma 

Ayarları” sekmesine tıklayınız. 

 

Açılan ekrandan sağ üst köşede bulunan ayarları “Ayar İçe Aktar” butonuna tıklayınız. 

Açılan pencereden indirdiğimiz ayar dosyasını seçiniz ve “aç” butonuna basınız.  

 

Daha  sonra  “Ayarlar  kaydedildi.” mesajı  ile  işlem  tamamlanacaktır.  Buradan  sonra 

okuma işlemine geçebilirsiniz. 

 

 

 

 

 



2.5. Optik Okuma İşleminin Yapılması 

Daha  önceden  tarattığınız  dosyaları  okuyabilmek  için  “Sınav  Sonrası  İşlemler” 

menüsünden “Okuma İşlemi” sekmesini seçiniz.  

 

 

Açılan  pencereden  “Dosyadan  Okuma”  (1)  ve  “Taranan  Dosyaları  Seçiniz”  (2) 

butonlarına basınız. Açılan pencereden taratılmış dosyaların bulunduğu klasörün içindeki tüm 

dosyaları seçiniz. (Bütün dosyaları tek hamlede seçmek  için “CTRL + A” tuşlarına basarak da 

seçim işlemi yapabilirsiniz.) Seçtiğiniz dosyaların bulunduğu klasörün yolunu (3) ilgili bölümden 

görebilirsiniz. Daha  sonra okuma  ayarını  seçerek  (4)  “Dosyaları Okumaya Başla” butonuna 

basabilirsiniz.  

 

 

Okuma işlemi optik sayısına göre değişkenlik göstermekte olup okunan dosyaları liste 

şeklinde görebilirsiniz  (1). Okuma  işlemi hatasız (Karekod Okunamayan Form Sayısı  ile Kare 

Bulunmayan Form Sayısı: 0 “sıfır” olacak.) bir şekilde tamamlanırsa (2) “Optik Okuma İşlemi 

Tamamlandı.”  uyarısını  göreceksiniz.  “Tamam”  butonuna  basarak  okuma  işlemini 

tamamlayabilirsiniz.  

 



 

Önemli Not 1: "Kare bulunamadı" uyarısı  ile karşılaşılması, optik formların belirtilen şekilde 

taratılmamasından  kaynaklanmaktadır.  Bu  durumda  tarama  işleminin  bu  kılavuzun  "2.1." 

kısmında belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. 

 

Önemli Not 2: Okuma işlemi sırasında karekod veya çerçeveden kaynaklı hatalar varsa optik 

formlarınız okunamayacaktır. Bu durumda okuma işlemi tamamlanınca “Okunmayan optikler 

var. Okunamayan formlar sekmesinden okumayı tamamlayınız.” uyarısı  ile karşılaşacaksınız. 

Okunamayan  optikleri  okumak  için  şu  bağlantıda  yer  alan  videoyu  izleyip  okuma  işlemini 

tamamlayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=2Xra4E8NNRA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Sonuçların Sunucuya Yüklenmesi 

Okuma  işlemi  sonrasında  taranmış  dosyaların  bulunduğu  klasör  içerisine  aşağıda 

görüldüğü gibi uygulama tarafından “.txt” uzantılı bir “text” dosyası oluşacaktır. Bu dosyayı 

belirtilen sunucuya yüklemeniz gerekmektedir.  

Önemli Not:  Lütfen dosyanın adını ve uzantısını değiştirmeyiniz. Yoksa  yükleme esnasında 

hata alırsınız.   

Okuma dosyasını yani sonuç dosyasını sisteme yüklemek için “Sınav Sonrası İşlemler” 

menüsünden “Sonuç Gönder” sekmesini seçiniz.  

 

 

 

Açılan pencereden “Sonuç Dosyasını Seçiniz” butonuna (1) basınız. Açılan pencereden, 

okuma  işlemi  sonrasında  taranmış  dosyaların  bulunduğu  klasör  içerisindeki  (Aşağıdaki 

görselde  görüldüğü  üzere,  kurum  kodu  ile  başlayan  “.txt”  uzantılı  dosya)  dosyayı  seçiniz. 

Seçtiğiniz okuma sonuç dosyasındaki öğrenci sayısını tespit edilen veri sayısı bölümünde (2) 

göreceksiniz. “İstenilen Sunucuya Gönderme” seçimini (3) yaptıktan sonra adres çubuğuna (4) 

https://konyaodm.meb.gov.tr/ODM_Desktop/dosyagonder.php adresini yazınız. Daha sonra 

“Sonuç Dosyasını Gönder” butonuna (5) basınız.  

Önemli Not: Adres çubuğuna özellikle https:// olmasına dikkat ediniz.   

 



 
 

 

 

 

Yükleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanırsa aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşılacaktır. 

 

 
 

 

Önemli Not: Sınıf düzeyinde oluşturduğunuz klasörlerin  içinde oluşan her dosyayı  (2  resim 

önceki  görselde  görüldüğü  üzere,  kurum  kodu  ile  başlayan  “.txt”  uzantılı  dosya)  ayrı  ayrı 

“Sonuç Gönder” menüsünü kullanarak göndermeniz gerekmektedir.  


