
 

 

 

OKULİSTİK T.G. DENEME SINAVI YÖNERGESİ 

1. Sınava katılmak için ders programınızda yazan Okulistik web adresine tıklayarak “Giriş Yap” 
sekmesine tıklayınız. 

2. TC kimlik numaranız ve okuldan verilen şifreniz ile sisteme giriş yapınız. 
3. Sisteme giriş yapıldıktan sonra isminizin altında yer alan “Sınavlarım” sekmesine tıklayarak açılan 

bölmede “Değerlendirme Sınavları“nı seçiniz. 
4. Açılan ekranda giriş yapmanız gereken sınav DEĞERLENDİRME SINAVI-3’tür. Öğrencilerimiz 

"Sınavı Başlat" butonuna tıkladığı anda süresi işlemeye başlayacaktır. Sınav tek alımlıdır. 
5. Başlat butonuna basıldığında süre işlemeye başlar. Bir sebepten kullanıcının bağlantısı kesilirse 

hemen yeniden giriş yapmalıdır süre arka planda ilerlemeye devam edecektir.  
6. SINAVI BİTİR butonuna basıldığında, sistem tarafından son bir uyarı yapılır, bu uyarı öğrenci 

tarafından onaylanırsa sınav geri alınmaksızın kaydedilir. 
7. Sınav esnasında internetten veyahut yoğunluktan kaynaklı düşmeler ve donmalar yaşandığında 

öğrencilerimiz “sınavı bitir” butonuna basmadan sayfayı yenileyebilir, çıkış yapıp tekrar girebilir. 
“Sınavı Bitir” butonuna basıldığında sistem öğrenci onayıyla sınavı kaydeder. 

8. Sınav öncesi internet tarayıcınızın (Google Chrome) geçmiş temizleme işlemlerini ve güncelleme 
kontrollerini yapmanız sınav anında sorun yaşamamanız adına faydalı olacaktır. Bu teknik konu 
Okulistik’ten bağımsız olup genel internet hızınızı, canlı ders kalitenizi de etkilemektedir. İnternet 
geçmişi temizleme videoları sizlerle paylaşılmıştır. Hızlı olması ve kendini güncellemesinden dolayı 
önerdiğimiz tarayıcı Google Chrome'dur. 

NOT: ÖĞRENCİMİZ SİSTEME KENDİ TC KİMLİK NUMARASINI ŞİFRE KISMINA İSE Gk1234 YAZARAK 
GİRİŞ YAPACAKTIR.  

 

OKULİSTİK DENEME SINAVI HAKKINDA 

Değerli öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz; 

5-6. Sınıflar: 14 Ocak 2021 Perşembe  

5. sınıf  75   SORU 120 dk   - Başlama Saati :10.00   Bitiş Saati : 12.00 

6. sınıf  75   SORU 120 dk - Başlama Saati :10.00   Bitiş Saati : 12.00 

 

7-8. Sınıflar: 15 Ocak 2021 Cuma 

7. sınıf (1. oturum) 45  SORU  60 dk   - Başlama Saati :10.00   Bitiş Saati : 11.00 

7. sınıf (2. oturum) 30  SORU  50 dk  - Başlama Saati :13.30   Bitiş Saati : 14.20 

8. sınıf (1. oturum) 50  SORU  75 dk - Başlama Saati :10.00   Bitiş Saati : 11.15 

8. sınıf (2. oturum) 40  SORU  80 dk - Başlama Saati :13.30   Bitiş Saati : 14.50 


