YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TÜRKÇE HAZIRLIK PROGRAMI
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
TÜRKÇE SEVİYE BELİRLEME SINAVI
ÖĞRENCİ REHBERİ
Seviye Belirleme Sınav Programı
Seviye belirleme sınavı 17 Kasım 2020 tarihinde yapılacaktır. Aşağıdaki tablolarda sınav bölümleri, her
bölümün süresi ve başlama-bitiş saati ile ilgili tüm detaylar gösterilmektedir.
Seviye Belirleme Sınavı:

Tarih

Bölüm & Süre

17.11.2020

Dinleme
10:00-11:00
(60 dakika)
Okuma +
Dil bilgisi
11:30-13:30
(120 dakika)
Yazma
15:00-15:40
(40 dakika)

Seviye Tespit Sınavlarının Tasarımı
Her sınav bölümünün, kişisel ve sınıf bilgilerinin girilmesi ve soruların okunması için zaman dikkate
alınarak belirlenen kendi süresi vardır.
Sınav formları zamanlanmıştır, bu nedenle yukarıdaki tabloda verilen zaman çizelgesine göre açılıp
kapanacaktır. Daha erken başlatılamaz veya bitirmeleri için ekstra süre verilemez. Bu nedenle, sınav
talimatlarını dikkatlice takip etmek sınav boyunca size yardımcı olacak ve yol gösterecektir. Örneğin,
öğrencilerin dinleme kısmını iki kez dinlemeleri gerekir. Üçüncü kez dinlemeye çalışırlarsa, bunun
onlara zaman kaybından başka bir faydası olmaz
Öğrenciler tüm soruları cevapladıklarından emin olmalıdır. Sorular arasında gidip gelebilecekler,
ancak parçalar arasında gidemeyeceklerdir. Bir öğrenci bir sorudan emin değilse, bununla zamanını
boşa harcamamalı, bir önceki soruya daha sonra dönme şansı olduğu için bir sonraki soruya geçmelidir.
Bir sonraki bölüme geçmeden önce tüm soruları cevaplamayı unutmamalıdırlar.

Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavlarında Kullanılan Uygulamalar
Sınavların yazılı bölümleri için öğrencilere UZEM bağlantısı gönderilecektir. Bir tıklama ile formlara
kolayca ulaşabilecekler. Sınav bağlantılarına ulaşmak için önceden herhangi bir şey indirmelerine gerek
yoktur.
Ekran kaydı için, tüm öğrencilerin bilgisayarlarında LOOM uygulamasına sahip olması ve düzgün
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çalıştığından emin olması gerekir.
Konuşma sınavları için öğrenciler, sınav görevlileri tarafından Microsoft Teams'e çağrılacaktır.
Microsoft Teams bir tarayıcıda kullanılabilir veya bilgisayarlarda ve cep telefonlarında uygulama olarak
indirilebilir.

Seviye Belirleme Sınavına Giriş
Öğrencilerimizin e-posta adreslerine sınav linki gönderilmeyecektir. Öğrencilerimizin Altınbaş UZEM’e
resmi e-postalarını kullanarak giriş yapması gerekmektedir. Eğer Altınbaş uzantılı e-posta adresinizi aktif
hale getirmediyseniz lütfen https://reset.altinbas.edu.tr adresini ziyaret ediniz. Aktivasyon sırasında
yaşayacağınız tüm problemleri çözmek için http://servicedesk.altinbas.edu.tr adresinden kayıt
oluşturabilirsiniz.
Öğrenciler, sınavların başlama saatinden önce final sınavlarının bağlantılarını açamayacaktır. Bu
nedenle, kendilerine gönderilen bağlantıların sınav başlamadan önce aldıklarında, sınavın başlama
saatinden önce aktif olmadığını göz önünde bulundurarak, sınavın çalışmadığını düşünmemeleri
gerekir.
Yukarıdaki tablolarda gösterildiği gibi, her bölümün kendi başlangıç ve bitiş zamanı vardır. Ancak, tüm
öğrencilerin sınavları başlamadan 15 dakika önce bilgisayarlarının başında hazır olmaları gerekir.
İnternetlerinin, kameralarının ve mikrofonlarının düzgün çalıştığından emin olmalıdırlar. Herhangi bir
sorun olması durumunda öğrenciler, sınav başlamadan hemen önce (tau.tr@altinbas.edu.tr )
iletişime geçmelidir. Sebebi ne olursa olsun sınav süresinde uzatma verilmeyecektir.
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Seviye Belirleme Sınavlarının Kaydedilmesi
Öğrenciler, Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavının her bölümünde ekranlarını kaydetmek için LOOM
uygulamasını kullanmalıdır. Sınav süresince tarayıcılarındaki herhangi bir pencere veya herhangi bir
uygulama arasında geçiş yapmalarına izin verilmez. Sırasıyla, önce LOOM Ekran Kaydına başlamalı,
sınav bağlantısını açmalı, sınava başlamalı, sınavı bitirip göndermeli ve LOOM Ekran Kaydını
durdurmalıdırlar. Öğrenciler sınav sırasında ekran kayıtlarını asla durdurmamalıdır. Bunu yaparlarsa,
onlar hakkında disiplin cezası uygulanacaktır. Öğrenciler, Loom kayıtları veya bağlantılarıyla ilgili teknik
sorunlar yaşasalar bile, sınavı ZAMANINDA teslim ettiklerinden emin olmaları gerekir.

Sınav Gereklilikleri
1. Öğrenciler LOOM Ekran Kaydına başladıktan sonra fotoğraflı kimliklerini (tercihen öğrenci
kimliklerini) kameraya göstermelidir.
2. LOOM Ekran Kaydı devam ederken öğrenciler cep telefonlarını kamera önünde kapatmalıdır.
3. Öğrenciler, ad ve soyadlarını, öğrenci numaralarını dikkatli ve doğru bir şekilde girmelidir.
Forma girilen herhangi bir yanlış bilgi, sınavların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının teslim
edilmesinde sorunlara neden olabilir.
4. Öğrenciler, her sınav bölümünün başında tek tek dikkatlice okuduktan sonra tüm ifadeleri
kabul etmelidir.
5. Öğrenciler sınav sırasında başka herhangi bir faaliyette bulunmamalıdır. Danışmanlara
gönderilen LOOM Ekran Kayıt bağlantıları dikkatle izlenecek ve herhangi bir şüpheli hareket
YDY Müdürlüğü tarafından araştırılacaktır.
6. Öğrenciler, Dinleme sınavının parçalarını ikiden fazla dinlememelidir. Parça otomatik olarak
iki kez oynatılacaktır. Bu nedenle, parçayı başlattıktan sonra Oynatma seçeneğiyle
ilgilenmemelidirler.

