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Sınav sistemine erişim sağlamak için takip etmeniz gereken işlem adımları 
aşağıda sıralanmıştır.   
 

 İlk olarak http://edersyl.trabzon.edu.tr/ adresine giriş yapınız. Açılan 
sayfada kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek sisteme giriş 
yapabilirsiniz.  
 

 
 
 

 Sisteme giriş yaptıktan sonra almakta olduğunuz dersleri görebilirsiniz. 

Sınav programına göre sınav tarih ve saati gelen dersinizi seçiniz. Bu 

örnekte “Deneme Sınavı” seçilmiştir. 

 

http://edersyl.trabzon.edu.tr/
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 İlgili dersi seçip üst menüde yer alan sınav etkinliğine  tıkladığınızda 

aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda sınavla ilgili yönergeler 

bulunmaktadır. Lütfen bu yönergeleri dikkatlice okuyunuz. 

 
 

 Sınav tarihi ve saati geldiğinde “Sınavı şimdi uygula” butonu aktif hale 

gelecektir. “Sınavı şimdi uygula” butonuna basınız. 

 

 Bu butona tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu penceredeki 

“Uygulamayı başlat” butonuna tıklayarak sınavınıza başlayabilirsiniz. 
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 Sınava başladığınızda aşağıdaki şekilde bir arayüz ile karşılaşacaksınız.  

 

 Ekranın sol panelinde soru maddeleri ve puanına ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. Orta alanda sorular bulunmaktadır. Sağ tarafta ise sınav gezinti 

aracı ve kalan sürenin olduğu panel yer almaktadır. 

 

 Eğer size yöneltilen soru çoktan seçmeli bir soru ise soru şıklarından birini 

işaretleyerek soruya yanıt verebilirsiniz. 

 
 

 

 



4 
 

 Sınav arayüzünde size yöneltilen açık uçlu sorular için metin editörünü 

kullanarak cevaplarınızı yazabilirsiniz. 

 

 Eğer soruya cevap olarak bir dosya yüklemek isterseniz (öğretim üyesi ilgili 

soru için dosya yüklemeye izin verdiyse) orta-alt bölümde yer alan 

dosyalar bölümünü kullanabilirsiniz. Bu alana dosyanızı sürükleyip 

bırakabileceğiniz gibi sol üst köşedeki  butona tıklayarak da dosyanızı 

yükleyebilirsiniz. Açılan ekranda “Dosya yükle” sekmesini seçtikten sonra 

“Dosya seç” diyerek ilgili dosyayı sisteme yükleyebilirsiniz. Dosya seçme 

işleminizi tamamladıktan sonra “Bu dosyayı yükle” butonuna tıklayınız. 

 

 

Cevabınızı bu alana yazınız 

Dosyanızı bu alana yükleyiniz. 
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 Eğer yüklediğiniz dosyayı silmek isterseniz. Yüklediğiniz dosya üzerine 

tıklayın ve açılan pencereden “Sil” butonuna tıklayınız. Bu şekilde yüklemiş 

olduğunuz dosya silinecektir. 

 

 

 Dosya yükleme alanına birden fazla dosya yükleyebilirsiniz. Dosya 

yüklediğiniz sorularda metin editörüne dosya yüklediğinize ilişkin bilgi 

yazabilirsiniz. 

 

 Ekranın sağ tarafında yer alan “Sınav gezintisi” sekmesi aracılığıyla sınav 

sorularınız arasında gezinebilirsiniz. Bu alanda kırmızı renkli kutucukları 

cevap verdiğiniz soruları göstermektedir. 
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 Sınav sırasında vermiş olduğunuz yanıtların kaydedilmesi için “Uygulamayı 

bitir ” butonunu tıklayabilirsiniz. 

 

 “Uygulamayı bitir” butonuna tıkladığınızda o zaman kadar vermiş 

olduğunuz yanıtları kaydetmiş oluyorsunuz. Sınavınızı bitirmiş 

olmuyorsunuz. Bu butona tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir arayüz ile 

karşılaşacaksınız.  

 

 Eğer “Uygulamaya dön” butonuna tıklarsanız kaldığınız yerden sorularınızı 

yanıtlamaya devam edebilirsiniz.  

 “Tümünü gönder ve bitir” butonuna tıklarsanız sınavınızı tamamlamış 

olacaksınız. Bu butona tıkladığınızda onay penceresi açılacaktır. Bu onay 

penceresindeki “Tümünü gönder ve bitir” butonuna tıkladığınızda 

sınavınızı bitirmiş olacaksınız. 
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UYARI: Çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek sınavlarda sorun 
yaşamamanız için ADSL interneti olan ve şarjı olan bir cihaz ile sınavlara giriş 
yapmanızı öneririz. Mobil internet kullandığınızda oluşabilecek kesintilerde ya da 
elektrik kesintilerinde sınava tekrar giriş hakkınız olmamaktadır. Bu konuda 
sorumluluk öğrenciye aittir. 

 


