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Bu kılavuz İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından sınav ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sınavınızı
başlatmadan önce sınav kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Sınavlar dersin sorumlu akademisyeninin belirttiği tarihler
arasında internet üzerinden online olarak yapılacaktır.

Sınavınızı başlatmadan önce;

• Google Chrome tarayıcısının son sürümünü kullanmanız,
• Mobil cihazlarda Chrome Mobil tarayıcısını kullanmanız,
• Tarayıcınızın güncel olması, güncel değilse güncellemeniz, 
• Sınava girmeden önce tarayıcınızın geçmişini temizlemiş olmanız, 
• Tarayıcınız üzerindeki yüklü olan eklentilerin pasif edilmiş olması, 
• Mümkünse kablolu internet kullanılması veya güçlü bir Wi-Fi ağına bağlanılması ve

ortak alanlardaki Wi-Fi bağlantılarının kullanılmaması

gerekmektedir.



Sınav sistemine giriş yapmak için “ONLINE SINAV 
SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ” butonuna tıklayınız.



Sınav Sistemine, daha önce sistem tarafından verilen “LMS” Kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş
yapabilirsiniz.



Gelen ekranda 
sınava ait bilgiler 
de yer almaktadır. 
Bu ekrandan sınava 

kaç giriş hakkınız 
kaldığını, sınav 

başlama ve bitiş 
tarihlerini takip 

edebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda; ana sayfada aktif ve tamamlanmış sınavlarınız görünecektir. Aktif sınav listesinde bulunan
sınavlarınızdan "Başla” butonu aktif olanlar başlayan sınav aktivitelerinizdir, "Başla" butonu aktif olmayan sınavlar ise sınav
başlama zamanı geldiğinde aktif hâle gelecek sınavlarınızdır. Tamamlanan sınavlar kısmında süresi geçmiş sınavlarınızı
görebilirsiniz. Aktif sınav listesinde istediğiniz sınava girebilmek için “Başla” butonuna tıklamanız gerekmektedir.
NOT: Aktif sınav listesinde yalnızca test sınavlarınız görüntülenmektedir. Klasik sınavlarınız bu sayfada görüntülenmemektedir. 
Klasik sınavlarınız için «Online Klasik Sınav Kılavuzunu» inceleyiniz.)



Sınavına giriş yaptığınız dersin Sınav Kurallarını ve Sınav Bilgilerini incelendikten sonra “Okudum, Onaylıyorum” 
kutucuğunu işaretleyiniz. Daha sonra “Başla” butonuna tıklayarak sınavınıza başlayabilirsiniz.



Sınav uygulaması yeni bir tarayıcı penceresi içerisinde açılacaktır. Bu ekran ile birlikte sınav süresi başlatılmış olur. 
Sınavın kalan süresi 1 nolu alanda gösterilir.

Sınavın ilk sorusu 2 nolu
alanda görüntülenir. Sınav

süresi boyunca, 
cevaplamış olduğunuz
soruları 3 nolu alandan
görebilirsiniz. Ekranda

görüntülenen soruyu
cevaplamak için 4 nolu

"Cevaplar" alanında
gösterilen seçeneklerden

birini seçiniz. Sıradaki
soruya geçmek için 5 nolu

“Sonraki” butonuna
tıklamanız gerekmektedir.



Tüm soruları cevapladıktan sonra sınavınızın bitirilmesi gerekmektedir. Sınavı bitirmek için yalnızca son soruda bulunan
6 nolu “Sınavı Bitir” butonuna basılmalıdır. Karşınıza çıkan ekranda Evet seçeneğini seçerseniz sınav tamamlanmış olur. 
Hayır seçeneği ile sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.



Eğer sınavı bitir demeden 7 nolu “Kapat” butonuna tıklarsanız karşınıza aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır. Hayır
derseniz sınava kaldığınız yerden devam edebilir, Evet derseniz sınav sayfanızı kapatmış olursunuz fakat sınav 
süreniz bulunduğu sürece sınava tekrar giriş yapabilirsiniz.
NOT: Evet demeniz durumunda sınav sayfanız kapansa dahi sınav süreniz işlemeye devam etmektedir. 

NOT: SINAVI BİTİR BUTONUNA TIKLAMANIZ DURUMUNDA SINAV SÜRENİZ OLSA DAHİ 
SINAVA TEKRAR GİRİŞ YAPAMAZSINIZ!



ÖNEMLİ NOTLAR
• "Sınavı bitir" butonuna tıklamanız durumunda sınav süreniz olsa dahi sınava tekrar giriş

yapamazsınız.

• İnternet bağlantısı, elektrik kesintisi vb nedenlerden dolayı sınavdan çıkmanız durumunda
sınav süresi içersinde tekrar sınava girebilirsiniz.

• Sınav süreniz bittiği anda sınavınız otomatik olarak sona erecektir.

• Sınav sürenizin bitmesiyle "sınavı bitir" butonuna basamadan sınavınız kapanırsa, yine de o 
ana kadar sınavınızda yaptığınız tüm işlemler kaydedilmiş olacaktır.

• 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 metinlerini görüntülemede sorun yaşanabilir. 
Bu nedenle sınav esnasında sorun yaşanmaması için kesinlikle tarayıcıda herhangi bir
eklenti veya 3. parti yazılım kullanılmaması gerekmektedir.



TARAYICIDA BULUNAN EKLENTİLERİ KAPATMA

01 02

Eklentilerin sağ alt köşesindeki butonun soluk olması
kapalı olduğu anlamına gelmektedir.



Sınavla ilgili yaşadığınız bir sorunda, ana giriş ekranında yer alan butona tıkladığınızda ekrana çıkan formu doldurarak
yardım talebinde bulunabilirsiniz.

YARDIM TALEBİNDE BULUNMAK
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