
MERGEN ONLINE SINAVLARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER 

ÖNEMLİ NOT: Online Sınavlar 11-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında olacaktır. Bazı sınavlara bu 

tarih aralığında herhangi bir gün ve herhangi bir zamanda girilebilecektir. Fakat bazı sınavlar 

ise belirli bir gün de belirli bir saatte yapılacaktır. Bu nedenle sınavınızla ilgili bilgiler her 

ders için MERGEN sisteminde belirtilecektir. Dikkatli bir şekilde kontrollerinizi yapınız. Teknik 

sorunların çıkabileceği ihtimalini düşünerek sınavlarınızı son güne bırakmayın.  

 

SINAVDAN ÖNCE 

 Temel bilgisayar özelliklerinizi kontrol edin: 

 Mergen en az 800x600 çözünürlükte en iyi şekilde görüntülenir. 

 Windows 7 ve daha üst işletim sistemi veya 

 Mac OSX 10.10 ve daha üstü veya 

 Linux-chromeOS 

 1 GB ram 

 2 GHz İşlemci 

 En az 512 kbps internet hızı. 

 İnternet tarayıcı olarak Firefox veya Google Chrome tavsiye edilir. 

 Tarayıcınızda Pop-up engelleyicileri devre dışı bırakın. Pop-up engelleyiciler 

MERGEN’in normal çalışmasını engelleyebilir. Eğer Pop-up engelleyici 

bilgisayarlarınızda varsa kesinlikle devre dışı bırakın. 

 Sınav esnasında bilgisayarınızı internete kablolu olarak bağlamanız kesinlikle tavsiye 

edilir. Kablosuz bağlantıda da çalışacaktır ama tavsiye edilmez çünkü internet 

bağlantısındaki küçük dalgalanmalar sınavınızda karışıklığa sebep olabilir.  

 MERGEN mobil cihazlarda kullanılabilir ama masaüstü veya dizüstü bilgisayarın 

sunduğu seviyede güvenilirlik veya güvenlik sağlamayabilirler. Kesinlikle, ödev ve 

sınav gönderilerinizi daha kararlı internet bağlantılı masaüstü veya dizüstü 

bilgisayarlarla yapmanız tavsiye edilir. 

 Sınav esnasında bütün diğer pencere ve uygulamaları kapatın. Sadece MERGEN 

sayfası açık kalmalı. Diğer pencere ve uygulamalar sınavınızı bölebilir. Sınav esnasında 

sınav sayfasından kesinlikle ayrılmayın (örneğin ders malzemelerine veya başka web 

sitelerine bakmak için). Sınav esnasında tarayıcı sayfasını kesinlikle kapatmayın. 



   Sınavın bitiş zamanına dikkat edin. Sınav bitiş zamanı geldiğinde sınavınızın 

ortasındaysanız sistem sizi sınavı göndermeniz için zorlayabilir. Sınav bitiş zamanı 

gelmeden kendinize sınavı tamamlamak için yeterli süre bıraktığınızdan emin olun. 

SINAV ESNASINDA 

 Sınavın ismine tıklayarak sınavınızı açın. Sınavınızla ilgili süre, bitiş tarihi gibi bilgileri 

not edin. 

  Sınava Başla butonuna tıklayarak sınavınıza başlayın. 

 Sınav esnasında başka sayfalarda gezinmeyin veya sınav penceresini kapatmayın. 

Tarayıcının gezinme butonlarını (İleri, Geri, Home gibi) kullanmayın. Cevabınızı 

seçtikten sonra sorunun altında bulunan İLERİ butonuna tıklayın (eğer ekranda her 

seferinde bir soru gösteriliyorsa). Bazen hocalarınız sınavda önceki soruları görmenizi 

istemeyebilir. Bu durumda soruları cevaplamadan kesinlikle bir sonraki soruya 

geçmeyin. Aksi takdirde sorular yanıtlanmadan gönderilmek zorunda kalır. Bunlarla 

ilgili kısıtlamalar sınav başlamadan önce size bildirilir.  

 Sayfanın sağındaki bar menüdeki soru listesi size yardımcı olacaktır. Sınav esnasında 

ileri geri gitme imkânı verilmişse sorular arasında gezinirken buradan kaldığınız 

soruyu takip edebilirsiniz. Cevaplanmış soruların yanında bir tik işareti olur. Tik işareti 

olmayan sorular cevaplanmamış sorulardır.  

 Zaman sayacını iyi takip edin. Mergen sınavından çıkıp tekrar geri döndüğünüzde 

cevaplarınızın çoğunu orda bulacaksınızdır (tamamlanmamış metin girişli sorular 

hariç) ama bu özelliğe zaman sınırlı sınavlarda dikkat etmelisiniz çünkü sınavdan 

ayrıldığınızda ve geri geldiğinizde zaman sayacının durmadığını sizin ayrıldığınız 

sürede de devam etmiş olduğunu göreceksiniz. Sizin sayfadan uzakta olduğunuz 

zaman zarfında sınavın süresi biterse sınav otomatik olarak gönderilir.  

 Sadece sınavınızı bitirip kaydetmek istediğinizde KISA SINAVI GÖNDER butonuna 

tıklayın. Sınavınız bitmemişse kesinlikle KISA SINAVI GÖNDER butonuna tıklamayın.  

 Cevaplar hocalarınızın tercihine göre sınavdan hemen sonra, belirli bir tarih aralığında 

gösterilebilir veya hiç gösterilmeyebilir. Bunun inisiyatifi hocalarınızdadır. 

 

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİZ. 


