
Sevgili Öğrenciler, 

 

● Koç Üniversitesi İngilizce Seviye Belirleme Sınavı 9-10 Eylül 2021, Perşembe-Cuma günlerinde çevrimiçi 

olarak Zoom ve Blackboard üzerinden yapılacaktır. 

 

● Lütfen Seviye Belirleme Sınavı’na gireceğiniz günü kontrol ediniz.  

 

 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI PROGRAMI 

 

BU DÖKÜMANIN TAMAMINDA BELİRTİLEN SAATLER (UTC+03:00) İstanbul, Türkiye saatine göre 

düzenlenmiştir. 

 

● 9-10 Eylül 2021 Perşembe ve Cuma günlerinde aşağıda belirtilen saatlerde bir Zoom daveti alacaksınız.  

 

● Bu sınavın amacı İngilizce seviyenizi belirlemektir.  

 

● Herhangi bir soruyu cevaplarken, doğru cevabın hangisi olduğundan emin değilseniz, lütfen o soruyu 

cevaplamayınız. Bir tahminde bulunmayınız. Tahminde bulunmak yanlış bir seviyeye yerleştirilmenize neden 

olabilir. 

 

● Kayıt süresi bittikten sonra sınava kabul edilmeyeceksiniz.   

● 9 Eylül 2021 Perşembe saat 10:20’den SONRA ve  

● 10 Eylül 2021 Cuma saat 10:20’den SONRA sınava kabul edilmeyeceksiniz.  

 

Sınav programı aşağıdaki gibidir: 

 

DATE SECTION SÜRE BAŞLAMA BİTİŞ 

 9 EYLÜL PERŞEMBE 

& 

10 EYLÜL CUMA 

 

KU email adresinize saat  

10:00’da bir Zoom daveti 

alacaksınız. 

 

Kayıt 

● Zoom’a katılım 

● Onur Kodu (10 dakika) 

20 dakika 10:00 10:20 

Seviye Belirleme Sınavı 

80 soru – 80 puan 
45 dakika 10:20 11:05 

 

SINAVDAN ÖNCE 

 

● Sınavdan önce gözetmenleriniz yönergeler vereceklerdir. Sınavı Blackboard’da yapabilmek için gözetmenlerinizi 

dinleyiniz ve verecekleri yönergeleri dikkatlice takip ediniz.  

● Sınava sadece web kamerası olan bir masaüstü bilgisayar ya da laptoptan girebilirsiniz. 

● Sınava, iPad de dahil, telefon, tablet gibi taşınabilir cihazlardan girmeniz tavsiye edilmemektedir. Çünkü bu 

cihazlar Blackboard’u desteklememektedir. Sınavda bu cihazların kullanılması, teknik sorunlara yol açarak sınav 

performansınızı etkileyebilir.  

 

● Sınavda telefonunuzu sadece aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz: 

✔ Bilgisayarınızın kamerasında bir sorun olması durumunda Zoom’a bağlanmak için   

✔ Internet bağlantınızın kopma ihtimaline karşı Kişisel Hotspot bağlantısı için.  



Hotspot’u başkasının kullanmaması için bilgisayarınıza bir şifreyle kaydediniz.  

 

▪ Hotspot bağlantısı kurmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz:   

1) Android telefonlar: https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=en 

2) iPhone: https://support.apple.com/en-us/HT204023  

 

● Sınavda gözetmenlerinizin sizi iyi görebilmesi için düz bir arka plan kullanınız. Sanal arka plan kullanabilirsiniz. 

Ancak bunun düz olması gerekmektedir. 

 

● Sınavda bilgisayar ve telefonunuzun şarjının tam dolu olduğundan ve her iki cihazın da güç kaynağına bağlı 

olduğundan emin olunuz.  

 

● Sınavda yanınızda resmi bir kimlik belgesi bulundurunuz. Bu kimliği sınavın başında göstermeniz gerekmektedir.  

 

● Yanınızda ayrıca kâğıt mendil ve su bulundurabilirsiniz.  

 

SINAV SIRASINDA 

 

● Sınavda herhangi bir sorunuz olduğunda, Zoom’daki mesajlaşma kutusunu kullanınız. Mesajlarınızı herkese değil, 

sadece gözetmenlerinize gönderiniz.   

 

● Sınavda, kişisel olanlar da dahil olmak üzere, bütün Zoom mesajları kaydedilmektedir. Bu nedenle, mesaj 

kutusunu sınava girmiş olan diğer kişilerle mesajlaşmak için kullanmayınız.  

 

● Sınav sırasında arkadaşlarınızı rahatsız etmemek için konuşmayınz.  

 

● Sınav sırasında kulaklık kullanılmasına izin verilmeyecektir.  

 

● Sınav sırasında Zoom oturumunu kapatmayınız YA DA oturumdan çıkmayınız. Teknik bir nedenden dolayı 

oturumunuz kapanırsa ya da oturumdan çıkarsanız, oturuma hemen geri dönünüz.  

 

SINAVDAN ERKEN ÇIKMA 

 

● Sınavdan aşağıdaki durumlarda erken çıkabilirsiniz: 

o Sınavı bitirdiyseniz.  

o İngilizce’niz sınavdaki soruların tamamını ya da herhangi bir soruyu cevaplamak için 

yeterli değilse.    

● Sınavdan kendi istekleriyle erken ayrılan öğrenciler, tekrar oturuma katılamaz ya da telafi sınavına giremez.  

 

 

TELAFİ SINAVI 

 

● Seviye Belirme Sınavı için telafi sınavı yapılmayacaktır. 

 

SINAV SONRASINDA 

 

● Seviye Belirleme Sınavı sonuçları 10 Eylül 2021 Cuma 20:00’de ELC web sitesinde duyurulacaktır.  

https://support.google.com/android/answer/9059108?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT204023
https://elc.ku.edu.tr/tr/

