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YETERLİLİK SINAVI – ÖĞRENCİ REHBERİ 

 
Yeterlilik Sınavı Programı 
Yeterlilik sınavı 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki tabloda sınav bölümleri, başlangıç-bitiş 
saatleri ve sınav süresi gibi bilgileri görebilirsiniz. 
  

Sınav Bölümleri  

Yazma 
12.03.2021 

10:00- 11:00 
(1 saat) 

 15 dk. ara 

Dinleme 
12.03.2021 

11:15-12:15 
(1 saat) 

 15 dk. ara 

Okuma 
12.03.2021 

12:30-13:30 
(1 saat) 

 30 dk. ara  

Konuşma 
12.03.2021 

14:00-17:30 
(Microsoft Teams) 

  
*SINAV LİNKLERİ ÖĞRENCILERE MAİL ATILMAYACAKTIR. ÖĞRENCİLER UZEM’E GİRİŞ YAPTIKLARINDA 
SINAVI GÖRECEKLERDİR. 
* YALNIZCA ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA SINAVI SAATİ RESMİ ALTINBAŞ ADRESLERİNE 
GÖNDERİLECEKTİR. 
 
Yeterlilik Sınavı İçeriği 
Bu sınav dinleme, okuma, yazma becerileri, dil bilgisi ve kelime bilgisini ölçmektedir.  
 
Yeterlilik Sınavı Formatı 
Her bir bölümün kendine ait sınav süresi bulunmaktadır. Sınav süreleri kişisel bilgiler doldurulurken ve 
sorular okunurken harcanan süre göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.   
 
Sınav formları sürelidir, bu yüzden yukarıda verilen saat aralıkları dahilinde açılıp kapanacaklardır. 
Sınava erken başlanması ya da ek süre verilmesi söz konusu değildir. Bu yüzden sınav talimatlarını 
dikkatle takip etmek, sınavı sorunsuz bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır. Dinleme bölümünde 
öğrencilerin dinleme parçasını iki kez dinlemeleri gerekmektedir. Kaydı üçüncü kez dinlemek, 
öğrencilerin zaman kaybetmesine neden olacaktır.  
 
Öğrencilerin bütün soruları işaretlemeleri gerekmektedir. Sınav süresince sorular arasında geçiş 
yapılabilirken sınav bölümleri arasında geçiş yapmak mümkün değildir. Emin olmadığınız bir soru 
olduğunda vakit kaybetmemek adına bir sonraki soruya geçebilir, daha sonra fırsat bulduğunuzda tekrar 
aynı soruya geri dönebilirsiniz.  
  
Yeterlilik Sınavı için Kullanılan Programlar  
Sınavın yazılı bölümleri için öğrencilerin Altınbaş hesaplarını kullanarak UZEM’e giriş yapması 
gerekmektedir. Giriş yaptıklarında 12.03.2021 Proficiency Exam başlığıyla sınav modülünü 
göreceklerdir. Herhangi bir program indirilmesine gerek yoktur. 
Ekran kaydı için bütün öğrencilerin LOOM uygulamasını bilgisayarlarına indirmeleri ve çalışır durumda 
olduğundan emin olmaları gerekmektedir.  
Konuşma sınavı için eğer öğrencinin resmi Altınbaş mail adresi varsa sınav görevlileri tarafından 
Microsoft Teams uygulaması yoluyla aranacaktır. Microsoft Teams uygulaması herhangi bir tarayıcıda ya 
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da bilgisayar ve telefonlara indirilerek kullanılabilir. Öğrencilerin sınav süresince çevrimiçi olarak hazır 
beklemeleri gerekmektedir. 
 
Yeterlilik Sınavına Giriş  
Öğrenciler sınav saati gelmeden sınavı görüntüleyemezler. Yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere her 
bölümün kendine ait başlama ve bitiş saati vardır. Ancak, öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika 
önce bilgisayarlarının başında bulunmaları gerekmektedir. Sınav öncesinde internet bağlantısı, kamera 
ve mikrofonla ilgili bir problem olmadığından emin olunmalıdır. Herhangi bir problem olması dahilinde 
öğrenciler sınav başlamadan önce Temel İngilizce Bölümüyle iletişime geçmelidir. Nedeni ne olursa 
olsun hiçbir şekilde ek süre verilmeyecektir. 
 
ÖNEMLİ UYARI: Altınbaş uzantılı e-mail adresinizi reset.altinbas.edu.tr adresine giderek 
etkinleştirebilirsiniz. Aktivasyonla ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, lütfen 
http://servicedesk.altinbas.edu.tr/ adresinden şikâyet oluşturunuz. 
 
Yeterlilik Sınavının Kaydedilmesi  
Öğrencilerin Yeterlilik Sınavının her bir bölümünde ekranlarını kaydetmeleri için LOOM uygulamasını 
kullanmaları gerekmektedir. Sınav süresince başka bir uygulama açmak ya da pencereler arasında geçiş 
yapmak yasaktır. Sınav boyunca LOOM ekran kaydını başlatma, sınav linklerini açma, sınava başlama, 
sınavı bitirip formu gönderme ve LOOM kaydını durdurma adımlarının takip edilmesi gerekmektedir. 
Sınav süresince her ne olursa olsun ekran kaydı durdurulmamalıdır. Kaydın durdurulması dahilinde 
disiplin işlemi uygulanacaktır. Herhangi bir teknik sorunla karşılaşsalar bile öğrencilerin sınav formunu 
ZAMANINDA göndermeleri gerekmektedir.  
 
Öğrencilerin, sınav bitiminde LOOM kayıt linklerini tau@altinbas.edu.tr adresine göndermeleri 
gerekmektedir! 
 
Önemli Bilgiler 

• Öğrenciler LOOM kaydını başlattıktan fotoğraflı kimliklerini (tercihen okul kimlik kartı) 
kameraya göstermeleri gerekmektedir.  

• Öğrencilerin kayıt devam ederken cep telefonlarını kameranın önünde kapatmaları 
gerekmektedir.  

• Öğrencilerin sınav süresince başka işlerle meşgul olmaları yasaktır. Her bir öğrencinin LOOM 
kaydı dikkatlice izlenip, her türlü şüpheli davranış Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce 
incelenecektir.   

• Öğrenciler dinleme parçasını iki kereden fazla dinlememelidir. Parça otomatik olarak iki kez 
oynayacaktır bu yüzden dinleme başladıktan sonra Oynat seçeniyle uğraşmamanız 
gerekmektedir.  

• Lütfen, sınava katıldığınız odada yalnız olduğunuzdan emin olunuz. Sınav görevlileri, şüpheli 
davranış gözlemlemeleri halinde bulunduğunuz odayı göstermenizi talep edebilirler.  

mailto:tau@altinbas.edu.tr

