
Munzur Öğretim Yönetim Sisteminde Sınava Katılma Adımları 

(Öğrenci) 

Bilgi: bir öğrencinin bir sınava katılım yapması için ilgili derse kayıtlı olması gerekmektedir. 

Eğer kayıtlı değilse ilgili dersin Öğretim Üyesini/Görevlisini bu konuda bilgilendirmelidir.  

1- Öğrenci https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/index.php adresinden sisteme 

kullanıcı adını ve şifresini yaparak giriş yapmalıdır.  

 
2- Sisteme giriş sonrası; kayıtlı olduğunuz dersler Kontrol Paneli’nde ve soldaki menüde 

(Bu ders için ders kodu ERS olarak gözükmekte; farklı dersler için bu kod 

değişmektedir.)  görülmektedir. Ekranın sağ üst kısmında ise ZAMAN ÇİZELGESİ 

alanında yaklaşan sınavlar görülmektedir. Bu çizelgede “VİZE 1 CLOSES” linkine 

tıklanıldığında (3. durum) direkt sınava gidilir. Diğer iki farklı yerden birine (1. veya 2. 

duruma) tıklanıldığında ise ilgili dersin içerisine girilir. 

 
3- 1. ve 2. durumlardan birine tıklanılması halinde aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. 

Buradan ilgili sınavın üzerine tıklanılarak sınava gidilir. 

Bu üç farklı 

yerden birine 

tıklanarak 

sınava 

gidilebilir. 
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https://moodle.munzur.edu.tr/moodle/login/index.php


 
4- Ardından sınav hakkında bazı bilgilerin bulunduğu bir ekran karşımıza gelecektir. Eğer 

biz sınavın başlangıç zamanından önce sınava katılmaya çalışırsak aşağıdaki gibi bir 

uyarı bizi karşılayacaktır ve sınava katılım yapamayacağız. 

 
 

Eğer sınav başlangıç zamanı geldiğinde sınava katılım yaparsak aşağıdaki gibi SINAVI 

ŞİMDİ UYGULA butonu görülecektir. Eğer sınav başlama zamanı size göre başlamış ve 

sizin ekranınızda SINAVI ŞİMDİ UYGULA butonu görünmüyorsa sayfayı yenilemeniz 

gerekiyor. Bu işlemi klavyenizin F5 tuşuna basarak veya web tarayıcınızın (chrome, 

firefox gibi ) aşağıda gösterilen butonlarına tıklanılarak sayfa yenilenir. Yenileme 

işleminden sonra  SINAVI ŞİMDİ UYGULA butonu görülecektir. SINAVI ŞİMDİ UYGULA 

butonuna tıklanarak sınav başlatılır.  

Bu aşamada panik yapmanıza gerek yok çünkü dersin öğretim üyesi sınav 

başlangıç zamanı öncesi ve bitiş zamanı sonrası +5 dakika ilave etmiştir ki sınava katılım 

esnasında bu tür problemleri önlemek için. Hatırlatma: Bu ilave süreler sizin sınav 

sürenizi değiştirmez. 

Buraya 

tıklanarak 

sınava gidilir. 



 
 

 
5- Ardından aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı size gösterilecek UYGULAMAYI BAŞLAT 

butonuna tıklarsanız sınavı kendiniz için başlatmış olacaksınız. Bu aşamadan sonra 

sınavın süresi için geri sayım başlamış olacaktır. 

Buraya 

tıklanarak 

sayfa 

yenilenir. 

Chrome web 

tarayıcısı 

Firefox web 

tarayıcısı 

Buraya 

tıklanarak 

sınav 

başlatılır. 



 
6-    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buraya 

tıklanarak 

sınav 

başlatılır.  

Sınav süresi 

için geri 

sayım 

yapılmaktadır.

. 

Sınavdaki sorular 

arasında gezinmek 

için bu kısma 

tıklanabilir. 

Seçeneklerden biri 

işaretlenmeli. 

Sorunun seçeneklerinden 

biri işaretlendikten sonra 

diğer soruya geçmek için 

buraya tıklayınız. 



7-    

 
8-  Sınavın son sorusuna gelindiğinde UYGULAMAYI BİTİR butonu görülecektir. Bu buton 

sınavı sonlandırmayacaktır. Ama sınavdaki hangi soruların boş bırakıldığını hangilerinin 

işaretlendiği göstermesi bakımından kullanılmalıdır.  

 
9-  UYGULAMAYI BİTİR butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza gelecektir. 

Bu ekranda sınavın özeti kontrol edilmeli eğer boş bırakılan soru veya cevabını 

değiştirmek istediğiniz soru var ise UYGULAMAYA DÖN butonuna tıklamalısınız. Eğer 

her şeyden eminseniz TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR butonuna tıklayarak sınavınızı 

bitirmiş olursunuz. 

Seçeneklerden biri 

işaretlendikten sonra 

seçimi kaldırma (boş 

bırakma) için buraya 

tıklanır 

İşaretlenen sorular 

siyah beyaz 

görünür. 

Bu sorunun kaç 

puan olduğunu 

gösterir. 



 
 

10-   TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR butonuna tıklanınca aşağıdaki gibi bir uyarı mesajı 

alacaksınız. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzeltme yapmak 

için burası 

tıklanılmalı. 

Herşeyden 

eminseniz sınavı 

sonlandırmak için 

burayı tıklayınız. 

Herşeyden 

eminseniz sınavı 

sonlandırmak için 

burayı tıklayınız. 



11- Daha sonra aşağıdaki gibi sınavınızın bittiği ve gönderildiği ile ilgili bir mesajla karşılaştığınızda 

sınavınız başarıyla bitmiştir. 

 

Başarıyla sınavınız 

sonlandırılmıştır. 


