
SINAV UYGULAMA
KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Ö Ğ R E N C İ L E R  İ Ç İ N

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi



“Kullanıcı Adı” alanına “@posta.mu.edu.tr” uzantılı ma�l adres�n�z�
yazınız.        
“Ș�fre”alanına ma�l adres�n�z �ç�n kullandığınız ș�fren�z� yazınız ve "G�r�ș
yap" seçeneğ�ne tıklayınız.

İlk olarak DYS (dys.mu.edu.tr) üzer�nden s�steme g�r�ș yapınız. 

Ders Yönet�m S�stem�nde “Anasayfa” da yer alan “Dersler�m” alanında
sınavına g�receğ�n�z ders�n üzer�ne tıklayınız sorumlu olduğunuz sınavın yer
aldığı �lg�l� haftayı bulunuz. 

Sınavınızı sadece öğret�m elemanınızın bel�rled�ğ� gün ve saatte açab�l�rs�n�z.
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SINAV UYGULAMASI



     
Sınavını uygulayacağınız ders� “Chrome” tarayıcısını kullanarak açmanızı
öner�r�z. D�ğer tarayıcılar sınav sırasında bazı sorunlar yașamanıza neden
olab�l�r.

Sınav haftasında yer alan sınav l�nk�ne tıklayınız.
* Not: Eğer sınav l�nk�n� sınav haftasında görem�yorsanız, ders sayfanızın
en üstüne, genel b�lg�lend�rme alanına bakınız.

Ekranda öğret�m elemanınızın mesajını, �z�n ver�len uygulama sayısı,
bașlangıç ve b�t�ș tar�h�, sınavın süres� �le �lg�l� b�lg�ler� görürsünüz. Sınavı
uygulamaya bașlamadan önce bu b�lg�ler� d�kkatl�ce okuyunuz.
Sınav uygulamasını bașlatmak �ç�n “Sınavı ș�md� uygula” butonuna
tıklayınız. (Sınavınızı Chrome tarayıcıyı kullanarak bașlatınız.)
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Karșınıza gelen soruları d�kkatl�ce okuyarak s�ze doğru gelen seçeneğ�n
üzer�ne tıklayınız. Böylece cevabınız kayded�lm�ș olur. İstersen�z
cevabınızı değ�șt�reb�l�rs�n�z. Sonrak� soruları görmek �ç�n “Sonrak� 
 sayfa” butonuna basınız. (son soruda bu buton                          olarak
görünecekt�r ve s�z� sınav uygulama özet� sayfasına götürecekt�r.)

*Not: Eğer öğret�m elemanınız sınav formatında sorular arasında
gez�n�lmes�ne �z�n verm�șse, “Sınav gez�nt�s�” menüsünde soru
numaralarına tıklayarak �sted�ğ�n�z sorular arasında gez�neb�l�rs�n�z. 
İșaretled�ğ�n�z sorunun cevabından em�n değ�lsen�z sorunun sol kısmında
yer alan “Soruyu �șaretle” seçeneğ�ne tıklayınız. Böylece soruyu �șaretlem�ș
olursunuz. Tüm soruları cevapladıktan sonra kalan sürede sayfanın sağ üst
köșes�nde yer alan “Sınav gez�nt�s�” menüsünden �șaret koyduğunuz
soruların üzer�ne tıklayarak soruyu tekrar gözden geç�reb�l�r ya da
cevaplamadığınız soruları cevaplayab�l�rs�n�z. 
*Uyarı-1: Öğret�m elemanınız sorular arasında gez�nmen�ze �z�n
vermeyeb�l�r. Bu durumda, tıkladığınız soruya ger� dönemezs�n�z.
*Uyarı-2: Kalan süreye d�kkat ed�n�z.

Sınava bașlamaya hazır olduğunuzdan em�nsen�z karșınıza gelen onay
mesajında “Uygulamayı Bașlat” butonuna tıklayınız. Bu butona tıkladıktan
sonra sınav süren�z bașlayacak ve ger� dönüșünüz olmayacaktır.
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Sınavı sonlandırmak �sted�ğ�n�zden em�nsen�z karșınıza gelen onay
mesajında “Tümünü gönder ve b�t�r” butonuna tıklayınız. Böylece sınav
uygulamanızı gönderm�ș olursunuz.

Tüm soruları cevapladıktan sonra “Kalan süre” ye d�kkat ederek
“Uygulamaya dön” butonuna basarak sınavı gözden geç�rmek �ç�n
sorulara ger� döneb�l�rs�n�z.
Sınavı b�t�rmek �ç�n “Tümünü gönder ve b�t�r” butonuna basınız.

*Not:Sınavın son sayfasında yan� uygulama özet�nde değ�lsen�z “Sınav
gez�nt�s�” menüsünde “Uygulamayı b�t�r” l�nk�ne tıklayarak sınav uygulama
özet� sayfasına er�șeb�l�rs�n�z.

u
z
e
m
.m

u
.e
d
u
.t
r



 Kullanıcı adı ve ș�fren�zle tekrar oturum açınız. 
 Ders�n sayfasına g�derek sınav uygulamasını tekrar bașlatınız.
Karșınıza gelen ekranda “Son uygulamadan devam et” l�nk�ne
tıklayarak sınava kaldığınız yerden devam ed�n�z.

NOT: Eğer sınava tekrar bağlanamadıysanız ya da sınavı uygulamaya
devam etmek �ç�n yeterl� süren�z kalmadıysa; lütfen �lg�l� ders�n öğret�m
elemanına ulașınız. Problem�n g�der�lmes� �ç�n öğret�m elemanınız s�stemde
s�z�n �ç�n planlanan bașka b�r zaman aralığında tekrar uygulama �zn�
verecekt�r.
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Sınavınızı uygularken tekn�k b�r sorunla karșılașır
 ve sınavdan düșersen�z; 


