
2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi 

 Çevrimiçi Dönem Sonu Sınavı Hakkında Bilgilendirme 

Bahar döneminde uygulanacak olan Çevrimiçi Dönem Sonu Sınavının içeriği aşağıdaki 

tablodaki şekildedir: 

 

Dönem Sonu 

Sınavı 

Soru Sayısı Puan Süre Sınav 

Platformu 

Çevrimiçi 

gözetmenlik 

platformu 

Gramer (Main 

Course) 

40 20 40 dakika ue.atu.edu.tr  

 

Google 

meet 

Okuma 4 okuma 

bölümü 

toplam 20 

soru 

20 40 dakika 

 

ue.atu.edu.tr 

Yazma 1 20 M: 40 dakika 

F: 60 dakika 

T: 80 dakika 

ue.atu.edu.tr 

Konuşma Sınav 

içeriğine göre 

değişiklik 

gösterir 

40 Sınav 

içeriğine göre 

değişiklik 

gösterir 

Google meet 

 

* Yazma bölümünde yazma dersinde öğrenilen konulara paralel yazma görevleri verilecektir. 

* Konuşma sınavı ile ilgili dönem ortası sınavında olduğu gibi dinleme-konuşma öğretmenleri 

tarafından gerekli bilgilendirme sınav öncesinde yapılacaktır.  

 

 

 

 



 Sınavın gramer, okuma ve yazma bölümleri M seviye grupları için 31.05.2021 

PAZARTESİ günü saat 13.00’da, T ve F seviye grupları için 01.06.2021 SALI günü 

saat 13.00’da yapılacaktır. Gramer, okuma ve yazma sınavları ue.atu.edu.tr üzerinde 

yapılacaktır.  

 ue.atu.edu.tr adresine girebilmek için kullanıcı adı ve şifre ÖĞRENCİ 

NUMARASIDIR.   

 Öğrenciler kendilerine atanan sınavı en geç 24 MAYIS 2021 Pazartesi gününden 

itibaren ue.atu.edu.tr üzerinde pasif halde görebileceklerdir. Öğrenciler sınavı SINAV 

dersi adı altında tanımlanmış olarak göreceklerdir. Öğrencilere atanan ve pasif halde 

görünen sınavlar sınav saati geldiğinde aktif hale gelecektir.  

 ue.atu.edu.tr adresine girmekte sorun yaşayan öğrencilerin uzeb@atu.edu.tr adresine 

mail atarak sınav öncesinde sorunu gidermeleri gerekmektedir. 

 ue.atu.edu.tr adresine girebilen ancak kendisine atanmış sınav göremeyen öğrencilerin 

info.testing@atu.edu.tr adresine mail atarak sınav öncesinde sorunu gidermeleri 

gerekmektedir.  

 Sisteme girmede ya da sınava ulaşma konusunda yaşanan sorunların en geç 28 

MAYIS 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar çözülmesi gerekmektedir.  

 Sınav çevrimiçi gözetmenler tarafından GOOGLE MEET platformu üzerinden 

izlenecektir. Her öğrencinin ATU uzantılı mail adresine 

(öğrencinumarası@ogr.atu.edu.tr) en geç 26 MAYIS 2021 Çarşamba günü mesai 

bitimine kadar sınav oturumuna katılacağı google meet linki gönderilecektir. Bununla 

ilgili web sayfasında ayrı bir ilan yapılmayacaktır. Belirtilen süre sona erdiğinde 

sınava katılacağı google meet linki ile ilgili mail almayan öğrencilerin 28 MAYIS 

2021 Cuma günü mesai bitimine kadar info.testing@atu.edu.tr adresine yazarak 

sorunu gidermeleri gerekmektedir.  

 Aynı gün uygulanacak olan gramer, okuma ve yazma sınavlarında çevrimiçi 

gözetmenlik uygulanacaktır bu yüzden sınava 2 AYRI CİHAZ ile girmeniz 

gerekmektedir.  
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 1. Cihaza neden ihtiyacınız var?  

1.cihaz sınav platformuna (ue.atu.edu.tr) giriş yaparak sınavı göreceğiniz cihazdır. 1. cihazın 

ekranı çevrimiçi gözetmenler tarafından sınav boyunca takip edileceği için 1. cihaz masaüstü 

ya da diz üstü bilgisayar olmak zorundadır. Cep telefonunun ekranı gözetmenlerin rahatlıkla 

göremeyeceği kadar küçük olduğu için 1. Cihaz cep telefonu olamaz. 1. Cihazda kamera 

kullanılmayacaktır.  

 2. Cihaza neden ihtiyacınız var? 

2. cihaz ATU uzantılı mail adreslerinize gönderilecek link ile google meet platformu 

üzerinden giriş yaparak sınav oturumuna katılacağınız ve çevrimiçi gözetmenlerin sizi sınav 

süresince takip edeceği cihazdır. Gözetmenler sizi bu cihaz aracılığı ile izleyeceği için bu 

cihazın kamerası olmak zorundadır. 2. Cihaz olarak cep telefonu, tablet, masaüstü ya da 

dizüstü bilgisayar ya da harici kamera kullanılabilir. (google meet platformuna girmek için 

cep telefonunu kullanmak isteyen bazı öğrenciler cep telefonlarından atu uzantılı mail 

adreslerine giremediklerini belirtmektedir. Bu durumda olan öğrenciler kişisel mailleriyle 

sınava girebilecektir.) 

Gözetmenlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde sizi ve sınav ekranınızı görebileceği şekilde 

1. ve 2. cihazları konumlandırmanız gerekmektedir. 1. ve 2. cihazların doğru konumlanması 

aşağıdaki görseldeki gibidir. 

 

 



 Gramer, Okuma ve Yazma sınavından sonra yapılacak olan konuşma sınavı için 

kamerası olan 1 cihaz yeterlidir.  

 Sınavlar çevrimiçi yapılacağı için sınava gireceğiniz cihazı ve internet bağlantınızı 

sınav öncesinde kontrol etmeniz, kamera ve mikrofonunuzun sorunsuz çalıştığından 

emin olmanız gerekmektedir. Internet bağlantısı ile ilgili sorun yaşamamanız için 

yedek bir mobil veri bağlantısı bulundurmanızı tavsiye ederiz.  

 Gözetmenler sınav öncesinde kimlik kontrolü yapacağı için öğrenci mutlaka geçerli 

bir kimlik belgesini (TC kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ya da atu 

öğrenci kimliği) hazır bulundurmalıdır. Geçerli kimlik belgesi olmayan öğrenciler 

sınava alınmaz. 

 Kimlik kontrolünün oturumdaki tüm öğrenciler için sınav başlamadan önce 

tamamlanabilmesi için sınav oturumuna sınav başlamadan 30 dakika önce girmeniz 

gerekmektedir.  

 Kimlik kontrolü sırasında öğrenciler kimliklerini kameraya gösterecekleri için 

kameranın görüntü kalitesi önemlidir. Bazı kameraların görüntü kalitesi düşük 

olduğundan kimlik teşhisinde zorluk yaşanabilir. Böyle bir durumda mağdur olmamak 

için kameranın görüntü kalitesinden sınav öncesinde emin olunmalı gerekli tedbirler 

alınmalıdır. Kamerasında sorun olan, kimliği net bir şekilde görülemeyen öğrenciler 

sınava alınmazlar. 

 Google meet üzerindeki çevrimiçi gözetmenliğin yapıldığı oturuma katılmayan 

öğrenciler ue.atu.edu.tr üzerinden sınava ulaşıp soruları cevaplasalar bile bu 

öğrencilerin sınavları çevrimiçi gözetmenler tarafından takip edilmediği için 

kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.   

 Bütün sınav oturumları kayıt altına alınır ve sınav sonrasında kayıtlar incelenerek 

kurallara uymadığı görülen öğrencilerin sınavları İPTAL EDİLİR.  

 Sınav oturumları şu şekilde ilerleyecektir: 

1. İlan edilen tarih ve saatte kullanıcı adı şifre ile sisteme girdiğinizde SINAV adlı 

derslerin altında tanımlanmış olan GRAMMAR, READING 1, READING 2, 

READING 3, READING 4 ve WRITING sınavlarına ulaşırsınız.  

 

 

 

 



2. Sınav bölümlerinin başlama ve bitiş saatleri aşağıdaki tablodaki gibidir.  

Bölüm Sınav Başlama Sınav Bitiş 

Grammar 13.00 13.41 

Reading 1 13.42 13.53 

Reading 2 13.54 14.05 

Reading 3 14.06 14.17 

Reading 4 14.18 14.29 

Writing 15.00 M seviyesi: 15.41 

F seviyesi: 16.01 

T seviyesi: 16.21 

 

Tabloda görüldüğü üzere yazma bölümünden önce 30 dakika ara verilecektir. Bu süre 

öğrencilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermeleri için verilmiştir.  

3. Her sınavın saati geldiğinde sınav aktif olur ve öğrenciler sınav aktivitesine 

tıkladıklarında kısa bir açıklama görürler. ‘Onaylıyorum’ kutusunu işaretleyerek 

sınava başlayabilirler. 

4. Önce GRAMMAR sınavı aktif olur. Öğrenciler bu sınava tıkladıktan sonra gramer 

bölümünün sorularını görürler. Verilen süre içerisinde soruları tamamlarlar. Süre 

bittikten sonra sistem üzerinde READING 1 bölümünün soruları aktif olur. Aynı 

şekilde öğrenciler verilen süre içerisinde parçayı okur ve soruları yanıtlarlar. Diğer 

okuma bölümleri ve yazma bölümü de aynı şekilde tamamlanır. Süresi dolan bölüm 

pasif hale gelir ve bu bölüme geri dönüş yapılamaz. Bir bölüm bittiğinde diğer bölüme 

geçmeden önce sayfayı yenilemeniz gerekmektedir. Aksi halde yeni bölümün soruları 

zamanı gelse dahi pasif görünebilir.  

5. Sınavların Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında sınava erişim sağlanabilecektir. 

Öğrencilerin kendilerine atanan sınava yalnızca 1 kere girme hakkı olacaktır.’Sınavı 

Bitir’ butonuna basıldıktan sonra sınava tekrar giriş yapılamaz. 

6. Sınav süresi sınav boyunca ekranda gösterilecektir. Ayrıca ekranda cevapladığınız ve 

boş bıraktığınız soruları görebilir ve aynı sınav içerisinde onlara geri dönebilirsiniz. 



7.  Sınavda tüm soruları cevapladıktan sonra ‘Sınavı Bitir’ butonu ile sınavı 

bitirebilirsiniz.  

8. Sınav sistemine erişen kullanıcıların hareketleri (log) kayıt altına alınacaktır. (Sisteme 

başarılı ya da başarısız giriş denemeleri, IP bilgisi, işaretlenen cevaplar vb.). Sınav 

sonrasında sistemdeki kayıtlar bilgi işlem tarafından incelenecek ve 2 farklı IP ile giriş 

yaptığı tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

Sınava girmek için gerekli teknik donanıma sahip değilseniz aşağıdaki linkten konu ile ilgili 

üniversitemiz 01.12.2020 tarihli duyurusuna ulaşabilirsiniz. 

https://www.atu.edu.tr/#!/duyuru/ddbcd702-c6b6-4323-b21e-0026f0ff4be4 

Öğrencinin, sınav sırasında bulunduğu ortamda kendi internet, bilgisayar, teçhizat, araç-gereç 

vs. durumundan doğabilecek sorunlardan ve yaşayacağı mağduriyetten Yüksekokulumuz 

sorumlu değildir.   

Öğrencinin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden dolayı (elektrik veya internet kesintisi, 

sağlık raporu) sınavın yapılamaması ya da tamamlanamaması durumunda öğrencilere 1 

defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı hakkı tanınacaktır. Mazeret sınavı başvuruları 

sınav gününü takip eden gün mesai bitimine kadar (17.00) Yabancı Diller Sınav 

Uygulama Birimine e-posta gönderilerek yapılacaktır (info.testing@atu.edu.tr). 

Gönderilen e-postalar Sınav Uygulama Birimi tarafından değerlendirilecek ve karara 

bağlanacaktır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler dikkate alınmaz. Öğrenciler mazeret 

sınavı günü ve saati hakkında gönderdikleri maillere cevap verilerek bilgilendirilecektir.  

Sınav esnasında: 

 Konuşmak, bir şeyler yemek içmek 

 Sınava girdiğiniz cihazda sınav sayfasından başka bir sayfa açmak 

 Sınav ortamını herhangi bir sebeple terk etmek 

 Kameranın görüş alanından çıkmak 

 Sınav içeriğini ve ortamını herhangi bir şekilde kaydetmek 

 Sınav ortamında ikinci bir kişinin bulunması 

kesinlikle yasaktır. Sınavınızı erken bitirseniz bile sessiz bir şekilde sınav süresinin 

bitmesini beklemeniz gerekmektedir. Sınav için gerekli olan uygun koşulları yerine 

getirmeyen öğrenciler sorumlu öğretim elemanlarınca uyarılacaklardır. Sınav sırasında 

https://www.atu.edu.tr/#!/duyuru/ddbcd702-c6b6-4323-b21e-0026f0ff4be4
mailto:info.testing@atu.edu.tr


uyulması gereken kurallara uymayanların, sınav disiplinini bozanların, sınavda yardım 

alanların veya kendi yerine başkasını sınava girdirenlerin sınavları sorumlu öğretim 

elemanlarının bilgilendirmesiyle Sınav Hazırlama ve Değerlendirme birimi tarafından iptal 

edilir.  

Sınavların konuşma bölümü gramer,okuma,yazma bölümlerini takip eden günlerde dönem 

ortası sınavında olduğu gibi google meet platformu üzerinden yapılacaktır. Konuşma sınavı 

gün ve saatleri ve öğrencilerin sınava katılacakları google meet linkleri sınav öncesinde 

duyurulacaktır.  

*Sınavda sorulacak soru tipleri dönem ortası sınavı için belirtildiği şekildedir.  

 

 


