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Sizinle paylaşılan örnek video size final sınavında ne yapmanız gerektiğini gösterecektir. 
Lütfen, 

• Telefonunuzu veya tabletinizi DEĞİL, bilgisayarınızı kullandığınızdan 
• Kameranız ve mikrofonunuzun sınavdan ÖNCE düzgün çalışıyor olduğundan 

emin olunuz. 

 

SINAVDAN ÖNCE 

ADIM 1: Sınav bağlantısına tıklamadan önce ekranınızı ve kendinizi Loom üzerinde 
kaydetmeye başlayın. 

ADIM 2: Altınbaş öğrenci e-posta hesabınızı kullanın ve sınav linkine tıklayın (Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından gönderilen) 

ADIM 3: Telefonunuzu kapatın ve kameraya gösterin. Ardından telefonunuzu masanın üstüne 
koyun. 

ADIM 4: Öğrenci kimliğinizi kameraya gösterin. Ardından masaya koyun. 

 

SINAV SIRASINDA 

ADIM 5: Sınavın ilk bölümünü yapın (1. Bölüm) (Dinlemeye BİR KEZ tıklayın. Otomatik olarak 
İKİ KEZ oynar). 

ADIM 6: Bölümü bitirdiğinizde sınavınızı gönderin. Loom kaydınız veya bağlantınızla ilgili 
teknik bir sorununuz olsa bile, sınavı ZAMANINDA gönderdiğinizden emin olun. Bağlantılar 
sınavdan sonra detaylı olarak kontrol edilecektir. 

ADIM 7: Belirtilen uzunlukta bir mola verin. (Bu sırada Kameranızı kapatmayın veya LOOM 
Kaydını Durdurmayın. İsterseniz, mola sırasında bilgisayarınızı boş bir duvara 
yönlendirebilirsiniz) 

ADIM 8: Bir sonraki sınav bağlantısını (2. Bölüm) açın ve sınava girin. 

ADIM 9: Bölümü bitirdiğinizde sınavınızı gönderin. Loom kaydınız veya bağlantınızla ilgili 
teknik bir sorununuz olsa bile, sınavı ZAMANINDA gönderdiğinizden emin olun. Bağlantılar 
sınavdan sonra detaylı olarak kontrol edilecektir. 



ADIM 10: Belirtilen uzunlukta bir mola verin. (Bu sırada Kameranızı kapatmayın veya LOOM 
Kaydını Durdurmayın. İsterseniz, mola sırasında bilgisayarınızı boş bir duvara 
yönlendirebilirsiniz) 

ADIM 11: Bir sonraki sınav bağlantısını (3. Bölüm) açın ve sınava girin. 

ADIM 12: Bölümü bitirdiğinizde sınavınızı gönderin. Loom kaydınız veya bağlantınızla ilgili 
teknik bir sorununuz olsa bile, sınavı ZAMANINDA gönderdiğinizden emin olun. Bağlantılar 
sınavdan sonra detaylı olarak kontrol edilecektir. 

 

SINAVDAN SONRA 

ADIM 15: Loom kaydını durdurun. 

ADIM 16: Video yüklenene kadar LOOM sayfasında bekleyin. Video yüklenmeden sayfayı 
KAPATMAYIN. 

ADIM 17: LOOM bağlantısını kopyalayın ve tau.tr@altinbas.edu.tr adresine e-posta ile 
gönderin. 

***	SEVİYE BELİRLEME SINAVI	VİDEO BAĞLANTILARINIZI 18.02.2021 saat 
12: 00'ye kadar GÖNDERMELİSİNİZ. 

 

 

 


