
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

RUSÇA HAZIRLIK SINIFI  

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI 

ONLINE SINAV ESASLARI 

 

1. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 11.05.2020 tarih ve 30480 sayılı yazısına istinaden Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar ve Yaz Dönem sınav 

uygulama esasları ve akademik takvim değişikliği Beykent Üniversitesi Senatosu 

tarafından görüşülmüştür. İlgili Senato kararı uyarınca, İngilizce Hazırlık (I. ve II. 

Öğretim) ve Rusça Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin 2019-2020 Akademik Yılı Bahar 

Dönemi Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı çevrimiçi (online) ortamda 

gerçekleştirilecektir. 

2. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşup öğrencilerin Gramer ve okuma anlama becerilerini 

ölçmeyi hedefleyen sınavın ilk aşamasına (Тест на знание русского языка) 1 Haziran 

2020 Pazartesi Türkiye saatiyle 13:00 ile 16:00 arası https://prep.beykent.edu.tr/ 

adresinden erişilebilecektir.   

3. 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ilk aşama 180 dakika süresince erişime açık olacak 

olup sınav süresi (öğrencilerin soruları cevaplaması için ayrılan süre) 150 dakika olarak 

belirlenmiştir.  Tüm öğrencilerimizin Türkiye saatiyle 12.30 itibariyle, sınavdan bir gün 

önce https://prep.beykent.edu.tr/ adresli Moodle sisteminde erişim linkleri duyurulacak 

olan sınav için atandıkları Zoom sınıflarında toplanmaları ve sınava hazırlık için 

öğretim elemanlarımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir.     

4. Sınav saatinden en az 48 saat önce tüm öğrencilerimizin Moodle sistemine giriş 

denemesi yapıp, varsa yaşadıkları sorunları Müdürlüğümüze (baranaris@beykent.edu.tr 

veya nurkarabag@beykent.edu.tr mail adresleri aracılığıyla) önceden bildirmesi 

gerekmektedir.    

5. Sınavda kullanılan soru tipleri ve “online” sınavın kısaltılmış bir örneği 

https://prep.beykent.edu.tr/ adresinde 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Türkiye saatiyle 

10.00’da tüm öğrencilerimizin erişimine açılacak ve 29 Mayıs 2020 Cuma günü 

Türkiye saatiyle 17.00’a kadar erişime açık kalacaktır. Ana sayfada yer alan “Тест на 

знание русского языка” isimli dosyadan bu sınava ulaşmak mümkün olacaktır. 

Öğrencilerimiz belirtilen tarihler arasında örnek sınava istedikleri kadar erişim 

sağlayabileceklerdir. Çevrimiçi (online) sınav tecrübesini önceden deneyimlemek 

adına tüm öğrencilerimizin bu deneme sınav uygulamasına katılmaları önem arz 

etmektedir.        

6. İlk sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz sınavın ikinci aşaması olan ve 3 

Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Yeterlilik Sınavı’na (Çeviri ve 

Konuşma) girmeye hak kazanacaktır.   

7. Çeviri sınavına 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 10.30 ile 12.00 

arası https://prep.beykent.edu.tr/ adresinden erişilebilecektir. Sınav 90 dakika 

süresince erişime açık olacak olup sınav süresi (öğrencilerin soruları cevaplaması için 

ayrılan süre) 60 dakika olarak belirlenmiştir. Tüm öğrencilerimizin, Zoom 

sınıflarında, Türkiye saatiyle 10.00 itibariyle toplanmaları (sınavdan bir gün öncesinde 
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https://prep.beykent.edu.tr/ adresli Moodle sisteminde Zoom sınıf erişim linkleri 

duyurulacaktır), ve sınava hazırlık için öğretim elemanlarımızla iletişime geçmeleri 

gerekmektedir. Bu sınavda öğrencilerimizin yazacağı makalelerin özgünlüğü, bir intihal 

tespit programı olan “turnitin” ile kontrol edilecektir. Yapılan kontroller neticesinde, 

çeviri sınavında teslim edilen çalışmanın, herhangi bir çevrimiçi (online) metin 

örneğiyle ve/veya öğrenci çalışmasıyla benzerlik taşıdığının tespit edilmesi durumunda, 

ilgili tespitin yapıldığı öğrenci çalışması geçersiz sayılarak puanlandırılmayacak ve 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 

ilgili öğrenciler hakkında soruşturma başlatılacaktır.  

8. Konuşma sınavı ise 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 13.30 ile 17.30 

arasında yüz yüze eğitimde olduğu gibi Zoom üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz 

sınav saati ve sınava erişmek için kullanılacak koda 2 Haziran 2020 Salı günü web 

sitemizde açıklanacak listeden erişebileceklerdir.       

9. Tüm öğrencilerimizin 1 Haziran 2020 Pazartesi ve 3 Haziran Çarşamba günü 

https://prep.beykent.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacak sınavlarda aşağıdaki hususlara 

dikkat etmesi önem arz etmektedir:  

 “Sınavı Şimdi Uygula” veya “Attempt Quiz” butonu görünmüyorsa, sınav 

henüz başlamamış demektir. 

 Sınava sadece Sınav Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında erişim 

sağlanabilir. 

 Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir. 

 Sınav boyunca sınav bitimine kalan süre ekranda gösterilecektir. 

 Dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürmeyecektir. 

 “Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek” ya da “kendisi yerine başka birini 

sınava sokmak” eylemlerinden herhangi birini gerçekleştirdiği tespit edilen 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılacaktır. 

 Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması 

durumunda sınav süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş yaparak 

kaldığınız yerden, kalan sınav süreniz ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada sınav 

süresi devam ediyor olacaktır. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin 

sorumluluğundadır. 

 Sınav sistemine erişen kullanıcıların tüm hareketleri (log) kayıt altına 

alınmaktadır (Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, 

cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/ sorular arasında geçişler, işaretlenen cevaplar 

vb.). Sınav esnasında her soruda uyarı olarak görünecek olan “Tüm soruları 

cevapladıktan sonra Uygulamayı Bitir (Finish Attempt) butonuna, 

ardından Tümünü gönder ve Bitir (Submit All and Finish) butonuna 

tıklayınız” uyarısına mutlaka uyunuz. Bu uyarıyı dikkate almayan öğrencilerin 

sınav puanı oluşmayacaktır. 
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