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1. Genel Bakış 
Sınav365, sınıf içi çok sayıda sınav yapan kurumlar için sistemli, pratik ve hızlı bir yönetim 

sağlayan sınav organizasyon sistemidir. Sınav sürecini uçtan uca planlar; sınav öncesinde, sırasında 

ve sonrasında ihtiyaç duyulan adımların kolayca ve hızla uygulanmasına yardımcı olur. 

 

Sınav365 sistemi ile yapılabilecekler:  

• Kişiye özel soru kitapçıklarının hazırlanması, 

• Tüm gerekli belgelerin basılmak üzere hazırlanması, 

• Sınav sonrası optik form verilerinin aktarılması ve puan hesaplaması, 

• Soru itirazları, 

• Soru iptallerinin yapılabilmesi ve değerlendirilmesi, 

• Soruların ve cevapların görüntülenmesi, 
 

 

Bu gibi pek çok uygulama için kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar, olası hataların fark 

edilmesini kolaylaştırır. 

 

2. Sisteme Giriş 
Sınav365 internet adresine girdiğinizde, Sınav365 yöneticisi tarafından sizin için tanımlanan 

kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

(1) Kullanıcı Adı: Sizin için tanımlanan kullanıcı 

adını giriniz. 

 

(2) Parola: Sizin için tanımlanan parolayı 

giriniz. 

 

(3) Giriş Düğmesi: Sizin için tanımlanan 

kullanıcı adını ve parolayı girdikten sonra 

giriş yapabilirsiniz. 

(4) Parola Sıfırla Düğmesi: Parolanızı bu 

alandan sıfırlayabilirsiniz 

 

(5) Duyurular: Sisteme girilen duyurular bu 

alanda görüntülenir. 
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3. Kullanıcı Paneli 
‘Sistem Kullanıcı Paneli’ Sınav365 sisteminde yer alan yönetici tarafından öğrencilere verilen 

yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin yönetilebildiği paneldir. 

 

(1) Hesap Paneli: Hesap ayarları ve çıkış yapılır. 

 

 

(2) Uygulama Logosu: Uygulama logosu bu 

bölümde görüntülenir. 

 

(3) Açılır Menü: Sol menünün açılıp - 

kapanması sağlanır. 

(4) Sınav Giriş Belgesi: Sınav giriş belgelerinizi 

bu alandan ulaşabilirsiniz. 

 

(5) Kitapçık Görüntüleme: Sınav 

kitapçıklarınızı bu alandan listeleyebilirsiniz. 

 

(6) Optik Form Görüntüleme: Optik 

formlarınız bu alandan görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

4. Hesap Paneli 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en sağında yer alan “Hesap Paneli” üzerinde 

kullanıcı adı ismi yazmaktadır. Hesap paneline tıklandığında “Hesap Ayarları” ve “Çıkış” yapılır.  

 

 

 

4.1. Hesap Ayarları 
Hesap panelinde bulunan “Hesap Ayarları” bölümünden şifre güncellemesi yapabilirsiniz.  
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(1) Eski Şifre: Eski şifrenizi bu alana giriniz. 

 

(2) Yeni Şifre: Oluşturmak istediğiniz yeni 

şifrenizi giriniz. 

 

(3) Kaydet Düğmesi: Eski ve yeni şifrenizi 

girdikten sonra “Kaydet” Düğmesine 

tıklayarak şifrenizi güncelleyebilirsiniz. 

 

5. Uygulama Logosu 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en solunda yer alan “Uygulama Logosu” üzerine 

tıklandığında ana sayfaya dönüş yapılır. 

 

 

6. Ana Menü 
Sisteme giriş yaptığınızda görev çubuğunun en sağında yer alan “Ana Menü” Düğmesi 

üzerinde tıklandığında sol menü açılır menülerin isimleri görünür, kapanır menülerin sembolleri 

görünür. 

 

 

7. Sınav Giriş Belgesi 
Girmek istediğiniz sınava ait sınav giriş belgelerine sağ bölümde bulunan “Sınav Giriş 

Belgesi” Düğmesine tıklayarak sayfaya geçiş yapabilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Giriş belgesini almak istediğiniz 

sınavı seçiniz. 

 

(2) Belge Al Düğmesi: Sınavı seçtikten “Belge 

Al” Düğmesine tıklayarak sınav giriş 

belgenizi alabilirsiniz. 
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8. Kitapçık Görüntüleme 
Girmek istediğiniz sınava ait kitapçığı sağ bölümde bulunan “Kitapçık Görüntüleme” 

Düğmesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Kitapçığını görüntülemek istediğiniz 

sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Kitapçığını 

görüntülemek istediğiniz sınav oturum 

programını seçiniz. 

(3) Belge Al Düğmesi: Sınavı ve oturum 

programını seçtikten sonra “Kitapçığı 

Göster” Düğmesine tıklayarak kitapçığı 

görüntüleyebilirsiniz. 

 

9. Optik Form Görüntüleme 
Girmiş olduğunuz sınava optik formu sağ bölümde bulunan “Optik Form Görüntüleme” 

Düğmesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

 

(1) Sınav: Optik formunu görüntülemek 

istediğiniz sınavı seçiniz. 

 

(2) Oturum Programı: Optik formunu 

görüntülemek istediğiniz sınav oturum 

programını seçiniz. 

 

(3) Belge Al Düğmesi: Sınavı ve oturum 

programını seçtikten sonra “Optik Formu 

Görüntüle” Düğmesine tıklayarak optik 

formu görüntüleyebilirsiniz. 

 


