


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ2

ÇEVRİMİÇİ SINAV KILAVUZU
1) SINAV TARİHLERİ
2) SINAV UYGULAMA ARAÇLARI 
3) TEST SINAVLARINA GİRİŞ
3.1) SINAV UYGULAMASI OTURUM LİSTESİ
3.2) SINAVLAR İLE İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ DESTEK ALMAK 
3.3) TEST SINAVINA GİRİŞ
3.4) TEST SINAVININ BİTİRİLMESİ
3.5) TARAYICIDA BULUNAN EKLENTİLERİ KAPATMA
3.6) SINAV GİRİŞ HAKKI
4) KLASİK (YAZILI) SINAVLARA GİRİŞ
4.1) DERSLERİM SAYFASINDAN DERSİN SAYFASINA GİTMEK
4.2) KLASİK (YAZILI) SINAV SORU KAĞIDINI İNDİRMEK ve YÜKLEMEK
4.3) KLASİK (YAZILI) SINAV CEVAP KAĞIDINI TEMİN ETMEK
4.4) KLASİK (YAZILI) SINAV CEVAP KAĞIDINI PDF’E ÇEVİRMEK

3

7

5

9

12-13

3

8

5

9

12

4

8

6

10
11



İSTANBUL GELISIM UNIVERSITY
DISTANCE EDUCATION RESEARCH AND APPLICATION CENTER 3

ÇEVRİMİÇİ TEST SINAVI KILAVUZU
 Bu kılavuz, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Vize/Vize Mazeret/Vize 
Ek/Final/Bütünleme sınavlarıyla ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazır-
lanmıştır.  

Sınavınızı başlatmadan önce sınav kılavuzunu mutlaka okuyunuz. 
Sınavlar OBİS’inizde ilan edilen tarihlerde gerçekleşecektir. 

 Sınavlar iki türde gerçekleşmektedir; Test (Çoktan Tek Seçmeli) ve Yazılı (Açık Uçlu). 
Sınavlarınızın hangi türde gerçekleşeceğini dersin eğitmeni ile iletişime geçerek öğrenebilir-
siniz. Sınavlarınızın hangi gün ve saatte gerçekleşeceğini OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden 
“Sınav Tarihlerim” sayfasından ilan edildikten sonra öğreniniz. 

2) SINAV UYGULAMA ARAÇLARI
 Öğrenciler sınav uygulaması için tarayıcı uyumluluk testini geçebilecek son versiyona 
sahip uygunlukta bir web tarayıcı içeren internet sağlayıcı ve elektronik cihaz (Bilgisayar, Mobil 
Cihazlar v.b.) ve yan donanımlarını (Fare, Klavye, İşaretleme Araçları v.b.), en az 1024x768 
çözünürlüğü destekleyen görüntüleme birimlerini temin etmelidirler. LMS sınavlarında en iyi 
deneyim için Google Chrome tarayıcı kullanınız. 

1) SINAV TARİHLERİ

OBİS, Sınav Tarihlerim Sayfası
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3) TEST SINAVLARINA GİRİŞ
 Test sınavınız için LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) giriş say-
fasına (https://lms.gelisim.edu.tr) gidiniz. “ONLINE SINAV SİSTEMİ 
İÇİN TIKLAYINIZ” butonuna tıklayarak veya https://sinav.gelisim.
edu.tr adresinden “Sınav Uygulaması Sayfasına erişiniz. Sınav Uygu-
laması Giriş Sayfasına Öğrenci Numaranız ve LMS şifreniz ile giriş 
yapınız.

LMS, Giriş Sayfası

Sınav Uygulaması, Giriş Sayfası
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3.1) SINAV UYGULAMASI OTURUM LİSTESİ
 Sisteme giriş yaptığınızda; Ana sayfada aktif ve tamamlanmış sınavlarınız görünür. 
Aktif sınav listesinde “Başla” butonu aktif olan sınavlar başlayan sınav aktivitelerinizdir, başla 
butonu aktif olmayan sınavlar ise sınav başlama zamanı geldiğinde aktif hale gelecek sınav-
lardır. Tamamlanan sınavlar kısmında süresi geçmiş sınavlarınızı görebilirsiniz. Aktif sınav 
listesinde istediğini sınava girmek için “Başla” butonuna tıklayarak sınavlara katılabilirsiniz. 
Gelen ekranda sınava ait bilgiler de yer almaktadır. Bu ekrandan sınava kaç giriş hakkınız 
kaldığını, sınav başlama ve bitiş tarihlerini takip edebilirsiniz.

3.2) SINAVLAR İLE İLGİLİ ÇEVRİMİÇİ DESTEK ALMAK
 Sınavlarınızın yer aldığı Sınav Uygulaması sayfasında Test türündeki sınavlarınız 
görüntülenir. Bir sınavınız burada yer almıyorsa öncelikle, sınavınızın türünün Test mi yoksa 
Yazılı mı olduğunu kontrol etmelisiniz. Yazılı türündeki sınavlarınız Sınav Uygulaması üzerin-
den değil, LMS üzerinde “Ödev-Klasik Sınav Aktivitesi” ile gerçekleştirilmektedir. Test türünde-
ki sınavınız burada gözükmüyorsa, tarih veya saatinde bir problem var ise konuyla ilgili uzak-
tanegitim@gelisim.edu.tr adresine Öğrenci e-posta adresiniz (ÖğrenciNo@ogr.gelisim.edu.tr) 
ile e-posta atabilir, LMS’de soldaki menüdeki “İletişim Araçları” seçeneğinden “Yardım Masası” 
üzerinden Uzaktan Eğitim’e destek talebinde bulunabilirsiniz. Öğrenci e-posta adresinizin 
şifresi OBİS şifrenizdir. E-posta adresinizin şifresini unuttu iseniz, https://e-kapi.gelisim.edu.
tr adresine ulaşıp, OBİS şifreniz ile giriş yaparak, “Şifre Yönetim Ekranı” üzerinden e-posta 
adresinizin şifresini değiştirebilirsiniz. 

Sınav Uygulaması, Sınav Listesi
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3.3) TEST SINAVINA GİRİŞ
 Sınavına giriş yapmak istenilen dersin Sınav Kurallarını ve Sınav Bilgilerini incelendik-
ten sonra “Okudum, Onaylıyorum” kutucuğu işaretlendikten sonra “Başla” Butonu ile sınava 
başlanacaktır.

Sınav Uygulaması, Sınav Giriş Ekranı

Sınav Uygulaması, Sınav Ekranı

Sınav uygulaması yeni bir tarayıcı penceresi içerisinde 
görüntülenir. Bu ekran ile birlikte sınav süresi 
başlatılmış olur. Sınavın kalan süresi 1’nolu alanda 
gösterilir Dersin ilk sorusu 2 nolu alanda görüntüle-
nir. Öğrenci sınav süresi boyunca, cevaplamış olduğu 
soruları 3’nolu alandan görebilir. Öğrenci ekranda 
görüntülenen soruyu cevaplamak için 4’nolu “Cevap-
lar” alanında gösterilen seçeneklerden birini seçtikten 
sonra sıradaki soruya geçmek için 5’nolu “Sonraki”
butonu ile sıradaki soru sisteme yüklenerek sınava 
devam edilir. 
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3.4) TEST SINAVININ BİTİRİLMESİ
 Tüm sorular cevaplandıktan sonra sınav işleminin kullanıcı tarafından bitirilmesi ge-
rekmektedir. Sınavı bitirmek için 6’nolu “Sınavı Bitir” butonuna basılmalıdır Karşınıza çıkan 
ekranda Evet seçeneğini seçerseniz sınav tamamlanmış olur. Hayır seçeneği ile sınava 
kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

 Önemli Uyarı: “Sınavı Bitir” butonu son yapılan güncelleme ile son soruya alınmıştır.

 Eğer sınavı bitir demeden 7 numaralı “Kapat” butonunu tıklarsanız karşınıza aşağıdaki 
uyarı ekranı çıkar. Evet butonuna basmanız halinde sınav sayfasından ayrılırsınız. Süreniz 
sona erene kadar sınavınıza tekrar katılabilirsiniz.

 Sınavı bitirmeniz durumunda sınav süreniz olsa dahi sınava tekrar giriş yapamazsınız. 
Sınavı Bitir butonuna tıklandıktan sonra, ilgili dersin sınavına giriş hakkınız ve süreniz olsa dahi 
giremeyeceksiniz. Sınavınızı aynı anda iki farklı tarayıcı ya da sekmede açmayınız. Bu durumda 
sınavda verdiğiniz cevaplar kaydedilmeyecektir. Sınav esnasında sayfanın (tarayıcının) içeriğini 
değiştiren herhangi bir eklenti (Google çeviri vb.) kullanıldığı takdirde soru ve cevap metinler-
ini görüntülemede sorun yaşanabilir. Bu nedenle sınav esnasında sorun yaşanmaması için 
kesinlikle tarayıcıda herhangi bir eklenti veya 3. parti yazılım kullanılmaması gerekmektedir.
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3.5) TARAYICIDA BULUNAN EKLENTİLERİ KAPATMA
 Sınava girmeden önce tarayıcınız üzerinde tarayıcınızın üzerinde işlem gerçekleştiren 
tüm eklentileri kapatmalısınız. Bunun için Google Chrome menüsünde Diğer Araçlar-
Uzantılar yolunu takip ederek eklentileri kapatabilirsiniz. 

3.6) SINAVA GİRİŞ HAKKI
Sınava giriş hakkının tamamlanmasından sonra sınava yeniden girişe izin verilmez. Öğrenci sınav 
içerisinde aşağıdaki durumlara dikkat etmesi gerekir:
a-) İnternet sağlayıcı cihazın gücünün kesilmesi (Elektrik Kesintisi)
b-) İnternet sağlayıcı cihazın kapatılması
c-) Web tarayıcının kapatılması
d-) Web tarayıcı sekmesinin kapatılması

SINAV SÜRESİ

Sınav süresi her dersin sorumlu akademisyeni tarafından belirlenir. Sınav sürenizin tamamlanmasın-
dan sonra sınav ekranınız otomatik olarak kapatılır ve sınava yeniden girişinize izin verilmez.

SINAV İLE İLGİLİ YAPILMAMASI GEREKENLER VE SINAV İHLALİ

Öğrencilerin,

- Sınav sorularını veya cevaplarını dağıtması, paylaşması, çoğaltması, yayınlaması v.b. ,
- Web tarayıcının özelliklerini sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde değiştirmesi,
- Sınav verilerini değiştirmek için teşebbüste bulunması, durumlarından en az birinin tespit
edilmesi sınav ihlali sayılır. Sınav ihlali yaptığı belirlenen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

NOT: Ödev ve proje şeklinde yapılan vize sınavlarında ödev ya da proje sistem üzerinden yüklenecek 
ve değerlendirilmesi ilgili öğretim elemanı tarafında yapılacaktır.
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4) KLASİK (YAZILI) SINAVLARA GİRİŞ
 Klasik (Yazılı) sınavınız için LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) giriş sayfasına (https://lms.
gelisim.edu.tr) gidiniz. Öğrenci Numaranız ve LMS şifreniz ile LMS’ye (https://lms.gelisim.edu.
tr) adresine giriş yapınız.

LMS, Giriş Sayfası

4.1) DERSLERİM SAYFASINDAN DERSİN SAYFASINA GİTMEK
 Klasik (Yazılı) sınavınız için LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi)’ne giriş yaptıktan sonra 
soldaki menüden “Derslerim” butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen ders listesinden sınavınızın 
olacağı derse tıklayınız. 

LMS, Derslerim Sayfası
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4.2) KLASİK (YAZILI) SINAV SORU KAĞIDINI İNDİRMEK ve YÜKLEMEK
 Klasik (Yazılı) sınavınız için LMS’de dersin sayfasına girdiğinizde 0. Hafta üzerinde 
turuncu renkte bir “Ödev-Klasik Sınav” aktivitesi olarak klasik sınavınızı görüntüleyebilirsiniz. 
Sınav kağıdınızı yalnızca OBİS’inizde yazan tarih aralığına görüntüleyebilir ve cevap kağıdınızı 
yükleyebilirsiniz. 

Sınavınızın saati geldiğinde 
ödev aktivitesinin üzerinde 
tıkladığınızda açılan pence-
rede yeşil renkteki “İndir” 
butonu aracılığıyla sınav 
soru kağıdınızı indirebilir-
siniz. 

Cevap kağıdınızı doldur-
duktan sonra “İndir” bu-
tonun altındaki “Dosya 
Yükle” butonuna basıp 
tekrar açılan pencereden 
“Seç veya Sürükle Bırak” 
yazılı butona basarak cevap 
kağıdınızı Ödev-Klasik Sınav 
aktivitesi üzerinde yazan 
“Son Teslim Tarihi”ne kadar 
yüklemelisiniz. 

Sisteme yalnızca BİR adet 
dosya yükleyebilirsiniz. 
Birden fazla kağıdınız var 
ise bunları birleştirmelis-
iniz. Aksi takdirde  tek bir 
sayfa yüklenmiş olacaktır.
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4.3) KLASİK (YAZILI) SINAV CEVAP KAĞIDINI TEMİN ETMEK
• Klasik sınavlarda cevaplarınız sizinle paylaşılmış olan “Cevap Kâğıdı” çıktı alınarak bu kâğıdın 
üzerine yazılmalıdır. Cevap kağıdı formatı İGUZEM web sayfasından yayınlanmıştır. 
(https://uzem.gelisim.edu.tr/)
• Klasik sınavlarınız için önceden birer kopya elinizde hazır bulundurunuz.
• Cevaplarınızı gönderilen örnek kağıt üzerine okunaklı olarak elle yazınız.
• Cevap kâğıdı üzerindeki sizden istenen ad, soyad, öğrenci numarası, ders adı, ders kodu, 
sınav tarihi vb. tüm bilgileri eksiksiz doldurunuz. 
• Cevap kağıdı üzerinde bulunan etik beyana imza atınız.
•Aynı sınav için birden fazla kâğıt doldurulur ise ilave kâğıtlar üzerine öğrenci numarası, ad, 
soyad, ders adı, ders kodu, sınav tarihi gibi bilgileri
ve sayfa numarasını da yazınız.
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4.4) KLASİK (YAZILI) SINAV CEVAP KAĞIDINI PDF’E ÇEVİRMEK
 Öncelikle şunu hatırlatmak isteriz; Sınav için cevap süresi dolmadan cevap kağıdınızı 
yükleyiniz.
• Sınav cevap kağıdının bilgisayara aktarılması konusunda farklı yöntemler
bulunuyor. Bu yöntemlerden en sık kullanılanlarını şöyle sıralayabiliriz;
• Telefondan fotoğraf çekerek (Adobe Scan uygulamasını kullnarak),
• Tarayıcı (Scanner) cihazından taratarak.

Telefonunuzun ANDROID veya IOS işletim sistemine sahip olması
yeterlidir.
Telefonunuza uygulama mağazasından Adobe Scan isimli uygulamayı
yükleyiniz.
Bu uygulamayı kullanarak elinizde bulunan cevap kâğıdınızı tarama ve
PDF’e çevirme işlemlerini birlikte yapmış olursunuz.
Çektiğiniz fotoğraftaki yazıların okunaklı olmasına dikkat ediniz.
Program tarafından üretilen PDF dosyasını kendi e-posta adresinize göndererek bilgisayar-
dan da cevap kâğıdınıza ulaşabilirsiniz.
Programın kullanımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;
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ÖNEMLİ

Birden fazla kâğıt kullandıysanız kâğıtlarınızı numaralandırmayı ve her birine imzanızı atmayı
unutmayınız.

Sınav kâğıdınızı bilgisayar ortamında doldursanız bile ıslak imza olmak zorunda olduğu için 
çıktısını alıp imzalayıp, numaralandırıp yüklemeniz gerekmektedir.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


