
SINAVDAN ÖNCE MUTLAKA DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ! 

Değerli Öğrencilerimiz, 

Sınavlar 04 – 05 Aralık  2021 tarihleri arasında sabah ve öğleden sonra olmak üzere 
4 oturumda gerçekleştirilecektir. Sabah oturumları 09:00-12:30, öğleden sonra 
oturumları 14:00-18:15 arasında olacaktır. Lütfen sınav programınızı kontrol ediniz.  

Sınav Sistem Adresi 

Sınavlara “esinav.ankara.edu.tr” web sayfasından ulaşacaksınız. Sisteme öğrenci 
numaranız ve OBS şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. e-Sınav sistemine sınav 

tarihinden 1 gün önce giriş yapabilirsiniz.  

Sınavlara Erişim 

 
e-Sınav sistemine giriş yaptıktan sonra "Derslerim" listesinden sınavlarına 
gireceğiniz dersleri göreceksiniz. Derslerin sınav günü ve oturum saatleri isimlerinin 
yanında yer alacaktır. Sadece bu saatler içerisinde sınavlara girebileceksiniz. 

Sınavların Uygulanması 

 
Her dersin sınavı dersin sayfasında yer almaktadır. Sınava giriş yapmak için, dersin 
sayfasına ulaştıktan sonra, sınavı başlatmanız gerekmektedir. Sınav programında 

belirtilen saatler arasında sınavınız aktif olacaktır, bu nedenle sınav 
programınızı dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. Sınavı uygulamak 
için tek hakkınız olduğundan sınavı tamamlamadan sistemden çıkış yapmayınız ya 
da başka bir dersin sınavına başlamayınız. Aksi halde sınava tekrar dönemezsiniz.   
 
Sınavlarda 20 soru bulunmaktadır. Soruları cevaplamak için doğru olduğunu 
düşündüğünüz şıkkın yanındaki düğmeye tıklamalısınız. Sınavın değerlendirilmesi 
doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru cevabı işaretleyerek boş 
soru bırakmamanız yararınıza olabilir.  
 

Sınavda sorular karşınıza sıralı olarak gelecektir. Bir sonraki soruya 
geçtiğinizde boş bırakmış olsanız bile bir önceki soruya tekrar dönme 

şansınız olmayacaktır. Soruyu cevapladığınızdan emin olduktan sonra bir 
sonraki soruya geçiniz. Yönergede ve ders içerisinde belirtilen bu duruma 
ilişkin tüm sorumluluk öğrencidedir.  
 
  



Sınavdaki soruların tamamını cevapladıktan sonra, aşağıda gösterilen 1 numaralı 
resimdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfanın alt kısmında yer alan 2 
numaralı resimdeki düğmeye tıklayarak sonlandırmanız gerekmektedir. 

 
 
Sınav süresi 30 dakikadır. 30 dakika sonunda, siz sınavı bitirmeseniz bile 
sorularınızın yanıtları kaydedilerek sistem kendini kapatacaktır (Engelli 
öğrencilere özel durumlarından dolayı sınavlarda ek süre tanınacaktır). 

Klavye Sınavları Hakkında 

 
Klavye derslerinde 1 metin sorusu yer almaktadır. Verilen süre 5 dakika olarak 
belirlenmiştir. Bu süre içerisinde soruda gördüğünüz metni yazmanız ve sınavı 
tamamlamanız gerekmektedir. Yazdıklarınızın etkili bir şekilde kaydedilmesi için 
Klavye sınavını tamamlamadan başka sınava başlamayınız. 

Sorularınız İçin 

 
e-Sınavlarla ilgili soru ve sınavda karşılaştığınız sorunlarınız için 
esinav.ankara.edu.tr adresinde sağ alt köşede bulunan canlı destek hattından 
yararlanabilirsiniz. 

Sorunlarla ilgili olarak telefon, e-mail, Facebook veya Twitter kullanılmayacaktır.  

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak sadece yukarıda belirtilen iletişim 
araçlarından cevap verilecektir.   

Soruların ve seçeneklerin içeriği ile ilgili itirazların ders öğretim 
üyesine/elemanına yapılması gerekmektedir.   

Başarılar dileriz. 


