
İSÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ  
ÇEVRİMİÇİ SINAV UYGULAMASI TALİMATLARI 
 
1) Duyurular için internet sitemizi düzenli olarak takip ediniz. 
Sınıf listeleri internet sitemizde Duyurular bölümünde ilan edilecektir 
(https://yabancidiller.istinye.edu.tr/tr ve https://foreignlanguages.istinye.edu.tr ) 
Listeleri kontrol edin ve adınızın listede olduğundan emin olun. Sınav için ZOOM 
bağlantı adresleri, sınavdan önce bir duyuru ile ilan edilecektir. Bu ZOOM bağlantısını 
sınav gününde kullanacaksınız. 
 
2) Testi yapmak için bir bilgisayara ve ZOOM'a bağlanmak için başka bir cihaza 
(bilgisayar, telefon veya tablet) ihtiyacınız olacaktır. Testi bilgisayarınızda ALMS sistemi 
(istinye.almscloud.com) üzerinden yapacaksınız. Diğer cihazdan ZOOM toplantısına 
katılacaksınız. Sınavınız ZOOM üzerinden gözetlenecek. Bunun detayları aşağıda 
sunulmuştur.  
 
3) Test sırasında ZOOM oturumuna katılmanız gerekecektir. Bu oturum için ZOOM 
toplantı linki sınav listeleri ile birlikte internet sitemizde duyurulmuş olacaktır. ZOOM 
toplantısına bağlanmazsanız, testiniz değerlendirilmez. Her sınav için ZOOM oturumuna 
aşağıda Madde 5’te belirtilen saatlerde katılacaksınız.  
 
4) Testi ALMS sisteminde (istinye.almscloud.com) yapacaksınız. Sınav tarihinden 
önce ALMS sisteminize giriş yapabildiğinizden emin olun. ALMS hesabınıza nasıl giriş 
yapacağınızı öğrenmek için lütfen Madde 10’a bakın. ALMS'ye giriş yaparken sorun 
yaşarsanız, lütfen uzaktan.egitim@istinye.edu.tr adresine sorununuzu açıklayan bir e-
posta gönderin. Sınav gününde sisteme erişimde sorun yaşamamanız için lütfen bunu 
önceden yapın. 
 
5) Gireceğiniz sınavlar aşağıdaki gibidir:  

 

• DENEME SINAVI (16 EYLÜL 2020) 
Deneme sınavında hem PLACEMENT hem de ISTEP soru örnekleri 
göreceksiniz. Bu sınavda sonuç açıklanmayacaktır. Bu sınavın amacı gerçek 
sınavlara girmeden önce sınav uygulamasının nasıl yapılacağını öğrenmeniz ve 
sisteminizi test etmenizdir. Gerçek sınavda (yani, PLACEMENT ve ISTEP’te) 
sorun yaşamamak için DENEME sınavına girmeniz zorunludur.  

 

• PLACEMENT (Düzey Belirleme Sınavı) (22 EYLÜL 2020) 
PLACEMENT testi şu şekilde ilerleyecektir: 

o ZOOM üzerinden Öğrenci Kimliği kontrolü + ALMS sistemine giriş ve 
ONAY formlarının okunup onaylanması (11:00-12:00) 

o PLACEMENT Sınavı (12:00-13:30) 
 

PLACEMENT sınavı 100 sorudan ibaret çoktan seçmeli bir sınavdır. 
PLACEMENT sınavından 75 puan veya üzeri alan öğrenciler ISTEP (İngilizce 
Yeterlilik Sınavı)’e girmeye hak kazanacaklardır. Bu öğrencilerin listesi ISTEP’ten 
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önce internet sitemizden duyurulacaktır. ISTEP sınavını yalnızca bu öğrenciler 
ALMS sistemlerinde göreceklerdir.  

 

• ISTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) (25 EYLÜL 2020) 
ISTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) şu şekilde ilerleyecektir: 

o ZOOM üzerinden Öğrenci Kimliği kontrolü + ALMS sistemine giriş ve 
ONAY formlarının okunup onaylanması (10:00-11:00) 

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) 

 
Bu sınavdan 60 ve üzeri alanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulacaktır. 60 altında 
alanlar ise Hazırlık eğitimine en yüksek seviyeden başlayacaklardır.   

 
6) Sınav gözetmeniniz tüm öğrenciler için ZOOM toplantısını bitirmeden ZOOM’dan 
kesinlikle çıkmayın. 
 
7) 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. 



 

 

 

Bu uygun değil;  
çünkü öğrenci bilgisayar ekranını kapatıyor. 
 

 

 
 

Bu uygun değil;  
çünkü ışık, bilgisayar ekranının görünmesini 
engelliyor.  
 

 

 
 

Bu uygun;  
çünkü hem öğrenci hem de bilgisayar ekranı net 
olarak görülüyor.  
 

  



8) 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 sınava bilgisayar 
laboratuvarımızda girebilirsiniz. Sınava üniversitede girmeyi planlıyorsanız, her sınav 
için aşağıda belirtilen tarihler itibariyle foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine bir e-
posta göndermelisiniz. Belirtilen tarihlerden sonra bir e-posta gönderirseniz, bilgisayar 
laboratuvarında sizin için bir yer ayarlayamayabiliriz. 
 

Sınavlara üniversite laboratuvarından girmek için e-posta atabileceğiniz son 
tarihler şöyledir:  
 

DENEME SINAVI 14.09.2020 SAAT 14:00 

PLACEMENT SINAVI 17.09.2020 SAAT 14:00 

ISTEP 23.09.2020 SAAT 14:00 

 
 
E-posta metninde hangi sınava/sınavlara üniversitede gireceğinizi belirtmeniz 
gerekir. Ağağıda e-posta örneği sunulmuştur. 
 

KONU: UNIVERSITY LAB  

 
Öğrenci numaram _____________________.  

 
PLACEMENT sınavına üniversitede bilgisayar laboratuvarında girmek 
istiyorum.  

 
(Buraya adınızı ve soyadınızı yazınız) 
 

 
 

9) Test başlamadan önce, gözetmenler ZOOM üzerinden kimliğinizi kontrol 
edeceklerdir. Bu nedenle, sınav gününde öğrenci kimliğiniz veya ulusal kimliğiniz 
yanınızda olmalıdır. 
 
10) ALMS sistemine (istinye.almscloud.com) öğrenci numaranız ve kimlik 
numaranızla giriş yapacaksınız. Kullanıcı adınız kısmına öğrenci numaranızı ve şifre 
kısmına kimlik numaranızı yazmalısınız.  
 
11) Test sırasında tüm eylemleriniz kaydedilecektir. Sorun yaşarsanız (örn., bağlantı 
sorunları nedeniyle test ekranı kapanırsa), test bölümüne tekrar girmeyi deneyin. 
Kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. 
 
12) 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. 
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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 izlenecektir.  
 
 
13) Sınav bitmeden ZOOM toplantısından ayrılamazsınız. Sınav gününde 
gözetmeninizin talimatlarına uymanız gerekir. Gözetmeniniz toplantıyı bitirene kadar 
ZOOM toplantısında kalın. 
 
14) Duyuruları takip etmek, duyuruları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olmak 
ve sınav gününde ihtiyaç duyacağınız gerekli ekipmanı hazırlamaktan sorumlusunuz. 
 
15) Evinizde gerekli düzenlemeleri yapamayacaksanız sınava üniversitemizde 
girebilirsiniz. Yukarıda (Madde 8) üniversite laboratuvarında girmek için yapmanız 
gerekenler açıklanmıştır. 
 
16) Sınavı, talimatlara uymamanız veya gerekli düzenlemeleri yapmamanız gibi 
nedenlerle tamamlamazsanız, sınava tekrar girmeyi talep edemezsiniz. 
 


