
 

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ONLINE SINAV 

SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://onlinesinav.duzce.edu.tr/ adresinden Düzce Üniversitesi Online Sınav Sistemine erişim 

sağladığınızda Kullanıcı Girişi yapabileceğiniz ekran karşınıza gelir.  

Bu ekranda Düzce Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaptığınız bilgiler ile (öğrenci 

numarası ve şifre) sınav sistemine giriş yapabilirsiniz. 

 

 

 

Giriş yaptıktan sonra ekranda sorumlu olduğunuz sınavların listelendiği bir sınav listesi karşınıza 

çıkacaktır. İlgili sınavın İşlemler başlığı altındaki Sınava Başla butonu ile sınava başlayabilirsiniz. 
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Sınava başlamak için ilgili butona tıkladığınızda bu sınav ile ilgili kuralların listelendiği aşağıda bir kısmı 

görünen ekran karşınıza gelecektir. 

Sınav Kuralları  

Genel Bilgiler 

• Sınav süreniz sağ taraftaki panelde geriye doğru işleyecektir. 

• Sınav süresi içerisinde tüm soruları cevaplamanız gerekmektedir. 

• Bu sınav için toplam soru sayınız : X adet 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

• Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında sınav sorularının her türlü 
şekilde kopyalanması ve paylaşılması yasaktır. 

• Kopya çeken veya çekilmesine yardımcı olanlar hakkında gerekli yasal işlemler 
yapılacaktır. 

• Sınav sistemine mobil ulaşım(cep telofonu vs..) ile girme sırasında aksilikler 
oluşabileceğinden bu şekilde girilmesi önerilmemektedir. 

• Eğer bir ekran kayıt yazılımı açık ise kapatınız. 

• İnternet bağlantısını yavaşlatacak programları kapatınız.   

• Her türlü sorunuz ve talebiniz için onlinesinavdestek@duzce.edu.tr adresine 
başvurabilirsiniz 

 

 

Bu kuralları okuyup, sınavı gerçekleştireceğiniz anda bulunduğunuz açık adresinizi eksiksiz ve doğru 

bir şekilde yazarak, Okudum anladım, onaylıyorum. seçeneğini de işaretleyerek Sınavı Başlat 

butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemden hemen sonra ilk soru karşınıza gelecek ve sınav süreniz 

işlemeye başlayacaktır.  

 

Not: Adres bilgileriniz bu sayfada yapılan uyarıda da belirtildiği gibi sınava giriş yapmış olduğunuz 

IP üzerinden tespit edilebilmektedir. Lütfen adres bilginiz ile ilgili doğru beyanda bulunduğunuzdan 

emin olunuz. 
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Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi sol üstte bulunduğunuz sorunun numarası, altında soru metni ve 

seçenekler olmak üzere ekrana gelmektedir. Alt tarafta bulunan 1, 2, 3, … şeklinde görünen butonlar 

ilgili sorulara aittir. Bu butonlara tıklayarak da sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Cevaplamaya 

dilediğiniz sorudan başlayabilir veya karışık olarak da devam edebilirsiniz. 

Seçmek istediğiniz cevabın yanındaki kutucuğu işaretleyerek Kaydet ve İlerle butonuna tıklayarak bir 

sonraki soruyu görüntüleyebilirsiniz. 

Sağ üst panelde Toplam Sınav Süresini, Kalan Soru Sayısını, Cevaplanan Soru Sayısını ve Boş Geçtiğiniz 

Soru Sayısını görebilirsiniz. Soruyu boş bırakmak için, seçeneklerin en altında yer alan Boş Bırakmak 

İstiyorum. ifadesinin yanındaki kutucuğu işaretleyerek Kaydet ve İlerle butonuna tıklayın. Boş 

bıraktığınız sorular için sınavın herhangi bir anında bu sorulara dönüp cevaplayabilirsiniz. 

  

Not: Seçmek istediğiniz şıkkın yanındaki kutucuğu seçtikten sonra mutlaka Kaydet ve İlerle 

butonuna tıklayarak cevabınızı kaydetmelisiniz. Aksi takdirde sorunuz cevaplanmamış olacaktır. 

 



 

 

Seçeneklerden birini işaretlediğinizde görüntü yukarıdaki gibi olacaktır. Alttaki soru numaralarından 

mavi işaretli olanlar cevaplayarak kaydettiğiniz soruları; sarı ile işaretli olanlar boş bıraktığınız 

soruları; gri olanlar ise henüz işaretleme yapmadığınız soruları göstermektedir. Sorularınızın genel 

durumunu buradan da takip edebilir veya istediğiniz soruya buradan gidebilirsiniz. 

Sınavınızı sadece sistemde tanımlanan başlama ve bitiş saatleri aralığında gerçekleştirebileceksiniz. 

Bu saatler dışında sınav ile ilgili işlem yapamayacaksınız. Bu konu ile ilgili size yapılan duyuruları 

dikkatle takip ediniz.  

 

 

Sınavınızı tamamladığınızda yukarıdaki gibi sınavın bittiğini bildiren bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu 

ekranı gördükten sonra sınavınız ile ilgili işlem yapamayacaksınız. 



 

Ana sayfaya döndüğünüzde tamamlamış olduğunuz sınavları yukarıdaki gibi görebilirsiniz. 

 

Not: Sınav ile ilgili yaşayabileceğiniz aksaklıklar (elektrik veya internet erişiminin kesilmesi) 

sonucunda, elinizde olmayan nedenlerle sınavı tamamlayamazsanız, sınav süresi içinde tekrar 

sisteme girerek sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

Sürenin Kullanımı İle İlgili Açıklama 

Sınav süresi her sınav için ayrıca belirtilecek ve Düzce Tıp Fakültesi Sayfasında duyurular kısmında 

ilan edilecek net süredir. 

Sınavdan 15(on beş)dakika önce sistem açılacak ve kayıt işlemleri yapılmaya başlanacaktır. 

Sonrasında sınav ilan edilen zamanda başlayacaktır. 

Sadece sınav başlangıç ve sınav bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilir. 

 

 

Başarılar Dileriz. 

 


