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"Gradescope'un en sevdiğim özelliği 
içerisinde pek çok farklı türde ödev 
barındırmasıdır. Her ne kadar 
içerikleri ve sunum şekilleri farklı olsa 
da, tüm kurslarımda kullanabiliyorum."

100.000'den fazla eğitmenin daha kısa sürede ve daha tutarlı bir şekilde not 
vermesine ve geri bildirim kalitesini iyileştirmesine yardımcı olduk.

"Gradescope sayesinde birden fazla 
öğretmen aynı sınav ve ödevlere 
aynı anda not verebiliyor ve bu 
durum herkesin zamandan tasarruf 
etmesini sağlıyor."

Ruşen Kaya
Matematik Öğretim Üyesi
TED Üniversitesi | Türkiye



Veri Güvenliğini Artırın ve Hile Yapılmasını Önleyin

Çalışmalar, elektronik olarak doğrudan öğrencilere gönderilerek, diğer 
öğrencilerin korumalı verilere maruz kalması minimuma indirilir. Bunun 

yanı sıra, çalışmanın dijital hale getirilmesi de hile olasılığını azaltır.

Exam

Exam

Yanlılığı Azaltarak Tutarlılığı Artırın

Eğitmenler, yanıtları gizli hale getirerek ve not verenler arasında 
tutarlı bir değerlendirme yönergesi oluşturarak öğrencilerin 

çalışmalarını daha adil bir şekilde değerlendirebilir.
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-1 Missing +C
-1 Missing ½
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Deneme talep etmek için gradescope.com adresini ziyaret edin.

Kişiselleştirilmiş Geri Bildirim Sağlayın

Eğitmenlerin öğrencilere hedefe yönelik ve geliştirici geri 
bildirimde bulunma olanağını artırın.

APPLY PREVIOUSLY USED COMMENTS

Don't forget, every integral ends with a constant!

Give each problem a shot, try not to leave a blank answer.

Missing the +C at the end

Missing ½

Sistemlerinizle Bütünleştirin

IMS Kaliper biçiminde zengin öğrenme verisi akışı elde edin. Bu, 
eğitmenlerin, listeleri ve notları Gradescope ve Öğrenim Yönetim 

Sisteminiz arasında kolayca senkronize etmesini sağlar.

Caliper

Öğrenme Eğilimlerini Kavrayın

Öğrencilerin, kursların ve bölümlerin zaman içinde nasıl bir 
performans sergilediğini kavramak için soru ve 

değerlendirme yönergelerine ait istatistikler edinin.
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Not verme süresini yarıya indirin

Gradescope'un eğitmenlerin ve asistanların çok daha kısa sürede not 
vermesini sağlayan Yapay Zeka destekli Not Verme ve esnek 

değerlendirme yönergelerinden yararlanın.

Gradescope by Turnitin, geleneksel not vermenin yarattığı sorunları ve 
harcanan zamanı önemli ölçüde azaltmak için son teknoloji özellikler 

kullanan bir değerlendirme platformudur.


