
Çevrimiçi (Online) Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

• Çevrimiçi (Online) sınav sistemine Harran Üniversitesi Web sayfasında bulunan sınav 

sistemleri butonuna tıklayarak erişebilirsiniz 

 

 

 
 

• Çevrimiçi (Online) sınav sistemine öğrenci numaranız ve şifre olarak Öğrenci Bilgi 

Sistemi (OBS) şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. OBS şifrenizi hatırlayamazsanız yedek 

şifre olarak Öğrenci Numarası_TC Kimlik No Son Dört Hanesi şifrenizle giriş 

yapabilirsiniz. 

 

 

• Çevrimiçi sınavlarınızda soru ekranıyla ilgili problem yaşamamanız için, güncel 

sürümleriyle Google Chrome veya Firofox tarayıcılarını kullanmanız önerilmektedir. 

• Çevrimiçi (Online) sınava katılım sağlayacağınız bilgisayar/mobil telefon saatlerinizin 

doğru olduğundan emin olunuz. 

• Çevrimiçi (Online) sınavda bir soruyu geçtikten sonra bir önceki soruya dönme durumu 

yoktur. Bu nedenle sınav esnasında !!!KESİNLİKLE geri tuşuna basmayınız, aksi 

durumda sistem sınavdan atacaktır. 

 

 
• Sınav esnasında sayfa yenileme ve F5 tuşuna basma gibi davranışlardan kaçınınız. Aksi 

durumda sistem sınavdan atacaktır. 



• Sınav esnasında yeni bir sekme açma, web sayfasını aşağı indirme gibi davranışlardan 

kaçınınız. Aksi durumda bu tür davranışları sistem kopya olarak algılıyor ve 

kaydediyor. 

• Çevrimiçi (Online) sınavlara, sınav programında yazan sınav saatinden 5-10 dk 

öncesinde giriş yapabilirsiniz. Daha erken sürede giriş yaptığınız durumlarda sınavınız 

yoktur uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. 

• İnternet alt yapınızın iyi olduğundan emin olunuz. Mobil cihazlarla sınava 

katılacaksanız wifi bağlantısı olan bir yerde olmanız önerilmektedir. Wifi imkânı yoksa 

mobil internetin güçlü olduğu bir yerde sınava girmeniz önerilmektedir. Aksi 

durumlarda sınav esnasında bağlantı kopma ve sistemden atma gibi durumlarla 

karşılaşabilirsiniz. 

• Sınav esnasında herhangi bir sebepten dolayı sistemden atılmanız durumunda sınav 

saati içinde tekrar giriş yaparak sınava KALDIĞINIZ YERDEN devam edebilirsiniz. 

• Birinci sınava giremeyen veya herhangi bir sebepten dolayı sınav süresi bitmeden 

sistemden atılıp, tekrar sisteme giremeyen öğrenciler telafi ara sınava girebilirler. 

• Sınavınızı sınav süresinden önce bitirmeniz durumunda MUTLAKA “sınavı bitir” 

butonuna basmanız gerekmektedir.  Sınav süresi bittiğinde “sınavı bitir” butonuna 

basmamış olsanız dahi sistem otomatik olarak sınavınızı bitirmiş sayar ve bu durumda 

telafi ara sınava giremezsiniz.  

 

 

 


