
 

 

ÇEVRİMİÇİ YETERLİLİK TESTİ İÇİN YÖNERGELER 

 

ISTEP 11 Ağustos 2020'de ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki talimatları çok 

dikkatli bir şekilde okuyunuz. 

 

Ayrıca 05 Ağustos 2020 tarihinde bir ÖRNEK ÇEVRİMİÇİ ISTEP yapacağız. Örnek sınav, format 

ve uygulama açısından gerçek sınavla aynı olacaktır. Gerçek testten önce potansiyel sorunların 

belirlenebilmesi ve çözülebilmesi için örnek teste katılmanız son derece önemlidir. Ayrıca, bu, 

çevrimiçi ISTEP deneyimini yaşamanız için harika bir fırsat olacaktır. Bu sayede, evde 

kullandığınız cihazlarınızla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını da görebileceksiniz. 

 

 

SINAV GÜNÜNDEN ÖNCE: 

 

Duyurular için web sitemizi düzenli olarak takip ediniz. 

 

Sınıf listeleri web sitemizde ilan edilecektir (https://foreignlanguages.istinye.edu.tr) 

 

Listeleri kontrol edin ve adınızın listede olduğundan emin olun. Sınıf numaranızı öğrenin. Her 

sınıf için Zoom bağlantı adresi, Yeterlilik testinden bir gün önce bir duyuru ile ilan edilecektir. Bu 

bağlantıyı sınav gününde kullanacaksınız. 

 

 

SINAV GÜNÜ: 

 

• Testi yapmak için bir bilgisayara ve Zoom'a bağlanmak için başka bir cihaza ihtiyacınız 

olacaktır. Testi bilgisayarınızda ALMS sistemi üzerinden yapacaksınız. Diğer cihazdan 

Zoom toplantısına katılacaksınız. Sınavınız Zoom üzerinden gözetlenecek.  

• Testten önce bir Zoom oturumuna katılmanız gerekecektir. Testten önce size bir Zoom 

toplantı daveti gönderilecektir. Zoom toplantısına bağlanmazsanız, testiniz 

değerlendirilmez. Zoom oturumuna test başlamadan 30 dakika önce katılacaksınız (sabah 

10:30).  

• Testi ALMS sisteminde yapacaksınız. Sınav tarihinden önce ALMS sisteminize 

(istinye.almscloud.com) giriş yapabildiğinizden emin olun. ALMS'ye giriş yaparken sorun 

yaşıyorsanız, lütfen uzaktan.egitim@istinye.edu.tr adresine sorununuzu açıklayan bir e-posta 

gönderin. Sınav gününde sisteme erişimde sorun yaşamamanız için lütfen bunu önceden 

yapın. 

 

• Test şu şekilde ilerleyecektir: 

o ZOOM Öğrenci Kimliği kontrolü + ALMS sistemine giriş (10: 30-11: 00) 

o ISTEP READING 1 (11: 00-11: 40) 

o ISTEP READING 2 (11: 45-12: 25) 

o ARA (35 dakika) 

o ZOOM Öğrenci Kimliği kontrolü + ALMS sistemine giriş (13: 00-13: 30) 

o ISTEP WRITING (13: 30-15: 10) 
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(Okuma bölümünde, sınıfınızdaki tüm öğrencilerin kimlik kontrolleri 10:30-11:00 saatleri 

arasında tamamlanmasa bile, ISTEP READING 1'e 11:00'de başlayacaksınız. Bu durumda 

gözetmeniniz, 12:25’te kimlik kontrolüne devam edecektir.  

 

Yazma bölümünde, sınıfınızdaki tüm öğrencilerin kimlik kontrolleri 13:00-13:30 saatleri 

arasında tamamlanmasa bile, ISTEP WRITING bölümüne 13:30'da başlayacaksınız. Bu 

durumda gözetmeniniz, saat 15:10'dan sonra kimlik kontrolüne devam edecektir. 

 

Bu nedenle, sınav gözetmeniniz tüm öğrenciler için Zoom toplantısını bitirmeden 

Zoom’dan çıkmayın.) 

 

• Zoom’a bağlandığınız ikinci cihazı, gözetmeninizin sizi ve bilgisayar ekranınızı görmesini 

sağlayacak şekilde yerleştirmeniz gerekir. 

 

 
 

Tripodunuz varsa kullanabilirsiniz; ama bu şart değil. Cihazınızı bir rafa, bir masaya veya 

sizin için uygun olan herhangi bir yere koyabilirsiniz. Önemli olan, cihazın sabit kalması ve 

test boyunca sizi ve bilgisayarınızın ekranını göstermesidir. 

 

 

• Sabit bir İnternet bağlantınız olduğundan emin olun. Ayrıca kullanacağınız cihazlarda 

yeterli şarj olduğundan emin olun. Kendiniz için bir sınav düzeni ayarlayamayacağınızı 

düşünüyorsanız, sınav gününde üniversitemize gelip ISTEP'e bilgisayar laboratuvarımızda 

girebilirsiniz. Sınava üniversitede girmeyi planlıyorsanız, 04 Ağustos 17:00 itibariyle 

foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine bir e-posta göndermelisiniz. Bu tarihten sonra bir 

e-posta gönderirseniz, bilgisayar laboratuvarında sizin için bir yer ayarlayamayabiliriz. 
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Mailiniz aşağıdaki gibi olmalıdır:  

 

KONU: ISTEP AUGUST – UNIVERSITY LAB  

 

Öğrenci numaram _____________________.  

 

ISTEP’e üniversitede bilgisayar laboratuvarında girmek istiyorum.  

 

(Buraya adınızı ve soyadınızı yazınız) 
 

 

 

• Test başlamadan önce, gözetmenler Zoom üzerinden öğrenci kimliğinizi kontrol 

edeceklerdir. Bu nedenle, sınav gününde öğrenci kimliğiniz yanınızda olmalıdır. 

• ALMS sistemine (istinye.almscloud.com) öğrenci e-postanız ve şifrenizle giriş yapacaksınız. 

Test sisteminize atanmış olacak. 

 

DERSLERİM'i tıklayın. Yeni ekranda “ISTEP”i göreceksiniz. ISTEP’e tıklayın. 

 

Üç bölüm göreceksiniz: ISTEP READING 1, ISTEP READING 2 ve ISTEP 

WRITING. Bölümlere aşağıdaki sırayla gireceksiniz: 

 

1) ISTEP READING 1 (11: 00-11: 40) 

2) ISTEP READING 2 (11: 45-12: 25) 

3) ISTEP WRITING (13: 30-15: 10) 

(Okuma bölümü için 10:30'da ve Yazma bölümü için 13:00'da Zoom toplantısına 

bağlanmanız gerektiğini unutmayın) 

 

o Bölümler belirtilen saatlerde yapılacaktır. Bir bölüm için belirtilen saatten önce test 

bölümünü başlatamazsınız. Belli bir bölüm için belirtilen saatten sonra bu test 

bölümüne erişemezsiniz. Diğer bir deyişle, her bir bölüm yalnızca belirtilen saat 

aralığında ulaşılabilir olacaktır. Her bölümü yalnızca bir kez yapabilirsiniz; bir bölümü 

bitirirseniz, tekrar edemezsiniz. 

o Bir bölüme tıkladığınızda, bu bölümün talimatlarını görürsünüz. Teste başlamak için 

“Onaylıyorum”u (veya bilgisayarınızın dili İngilizce ise “I approve”u) seçmeniz gerekir. 

o Okuma Bölümlerinde, soruları tek tek göreceksiniz. Cevabınızı her sorunun altındaki 

metin kutusuna yazmanız gerekir. Bir sonraki soruyu görmek için “İleri” (İngilizce 

“Next”)’ye tıklayın. Bir önceki soruya geri dönmek için “Önceki” (İngilizce 

“Previous”)’ye tıklayın. 

o Yazma Bölümünde iki deneme (essay) yazmanız gerekecektir. Denemenizi, sorunun 

altındaki metin kutusuna yazmanız gerekir. Bir sonraki deneme konusunu görmek için 

“İleri” (İngilizce “Next”)’ye tıklayın. İlk denemenizde değişiklik yapmanız gerektiğini 

düşünüyorsanız, “Önceki” (İngilizce “Previous”) seçeneğine tıklayabilirsiniz. Başka bir 

deyişle, gerekiyorsa denemeler arasında geçiş yapabilirsiniz. 

o  “Sınavı Bitir” (İngilizce “Finish Exam”) butonuna tıklamadan önce tüm soruları 

cevapladığınızdan emin olun. “Sınavı Bitir”e tıklarsanız, “Sınavı bitirmek istediğinize 



emin misiniz?” (İngilizce “Are you sure to finish the exam?”) diye bir uyarı açılacaktır. 

Sınavı bitirmek için “Evet”e tıklayın. Testi bitirmeden “Sınavı Bitir”e TIKLAMAYIN. 

o Test sırasında tüm eylemleriniz kaydedilecektir. Zaman dolduğunda bölüm otomatik 

olarak kapatılacaktır. “Sınavı Bitir” butonuna basmasanız bile, tüm cevaplarınız sisteme 

kaydedilmiş olacaktır. 

o Sorun yaşarsanız (örn., bağlantı sorunları nedeniyle test ekranı kapanırsa), test 

bölümüne tekrar girmeyi deneyin. Kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. 

o ALMS sistemi veya gözetmeniniz testte izin verilmeyen herhangi bir davranış / eylemde 

bulunmaya çalıştığınızı tespit ederse, testiniz geçersiz olacaktır. Belirli bir eylemin 

kopya girişimi olduğu tespit edilirse, bu disiplin kurulu tarafından incelenir. 

 

Testte aşağıdaki eylemler kesinlikle yasaktır: 

• tarayıcınızda yeni bir sekme veya pencere açmak, 

• test ekranından çıkmak, 

• testte izin verilmeyen herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı belge/araç açmak 

veya kullanmak, 

• tarayıcınızda, size diğer sınav katılımcılarının sahip olmadığı haksız avantaj 

sağlayan herhangi bir uzantı kullanmak (ör. Kelimelerin anlamını veren veya 

yazınız hakkında geri bildirim sağlayan uzantılar), 

• başka birisinin sizin yerinize testi yaptırması, 

• test sırasında başka birinden yardım almak, 

• herhangi bir uzaktan erişim kontrol yazılımı kullanmak, 

• ekran görüntüsü almak, 

• kendinizi Zoom üzerinde sessize almak ve kameranızı kapatmak, 

• test sırasında konuşmak, 

• gözetmenin görüş alanından çıkmak, 

• masanızda herhangi başka cihaz bulundurmak. 

 

Test sırasında bilgisayardaki tüm eylemlerinizin ALMS sistemi tarafından 

kaydedileceğini unutmayın. Test Zoom üzerinden gözetmenler tarafından izlenecek ve 

Zoom kayıtları sistemimizde tutulacak.  

 

 

• Okuma (12:25) ve Yazma (15:10) oturumları bitmeden Zoom toplantısından 

ayrılamazsınız. Sınav gününde gözetmeninizin talimatlarına uymanız gerekir. Gözetmeniniz 

toplantıyı bitirene kadar Zoom toplantısında kalın. 

• Duyuruları takip etmek, duyuruları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olmak ve sınav 

gününde ihtiyaç duyacağınız gerekli ekipmanı hazırlamaktan sorumlusunuz. 

• Evinizde gerekli düzenlemeleri yapamayacaksanız sınava üniversitemizde girebilirsiniz. 

Sınava üniversitede girmeyi planlıyorsanız, 04 Ağustos 17:00 itibariyle 

foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine bir e-posta göndermelisiniz. Bu tarihten sonra bir 

e-posta gönderirseniz, bilgisayar laboratuvarında sizin için bir yer ayarlayamayabiliriz. 

• Sınavı, talimatlara uymamanız veya gerekli düzenlemeleri yapmamanız gibi nedenlerle 

tamamlamazsanız, sınava tekrar girmeyi talep edemezsiniz. 
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