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BAHAR DÖNEMİ 

Hazırlık Sınıfları için Uygulanacak BÜTÜNLEME Sınavına İlişkin Duyuru 

Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizde yayınlanan bu duyurunun ilgili sınava girecek tüm öğrenciler 
tarafından okunmuş olduğu kabul edilmektedir. Sınav kurallarına uyma sorumluluğu öğrenciye aittir. 

• 21.06.2022 Salı günü Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği bölümleri ve 
İngilizce Hazırlık sınıfları için saat 12:15’de uygulamasına başlanacak 
BÜTÜNLEME sınavı tek oturumda gerçekleşecek olup öğrenciler gruplar halinde 
uygulamaya dahil edilecektir. İkinci grup sınava saat 14:15’de başlayacaktır. Bu 
grupta sınava girecek olan öğrencilerin en geç saat 14:00’da İlahiyat Fakültesi, 2. 
Katta bulunan Mevlana Oval Amfide olmaları gerekmektedir.  

• Almanca ve İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin tamamı Lab-1 de sınava girecek 
olup laptop vb. getirmeyeceklerdir. 

• Sınav gruplarının salon ve saat bilgileri sınav günü WTSS üzerinde duyurular 
bölümünde ilan edilecektir.  

• Test ve Writing uygulamalarından oluşan sınav WTSS üzerinden gerçekleştirilecektir. 
Test için ayrılan total süre 60 dakikadır. Bu süre zarfında öğrenciler önceki sorulara 
geri dönebileceklerdir. Writing için ayrılan total süre 45 dakikadır. 

• Çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan “Test uygulaması” sınavın %80’ini, açık uçlu üç 
sorudan oluşan “Akademik Yazma Sınavı” ise %20’sini oluşturmaktadır.   

• Test uygulamasının tamamlanmasının hemen ardından Akademik Yazma sınavı 
tanımlanacaktır. İngilizce Hazırlık sınıfları BÜTÜNLEME sınavında izlencede 
belirtilen ünitelerde yer alan ‘essay’ türlerinden sorumlu olacaklardır. 

• Akademik Yazma- Writing boyunca öğrencilerimizin yazdıkları metinleri 2-3 cümlede 
bir sürekli olarak kaydetmeleri büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerden bu bölümde 
kendilerine sunulan üç sorudan yalnızca birini seçmeleri ve 200-250 kelime 
aralığında yazmaları beklenmektedir. 

• BÜTÜNLEME sınavında Listening & Speaking becerilerini ölçmeye yönelik herhangi 
bir oturum uygulanmayacaktır. 

• Bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile final sınav notunun genel 
başarı notuna etki oranı aynıdır. 

• Devam şartını yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu olan 100 üzerinden 40 ve üzeri 
puan alıp final sınavına girmeye hak kazanmış ve final sınavından başarısız olan 
öğrenciler ile final sınavına girme şartlarını sağladıkları halde sınava giremeyen 
öğrenciler, bütünleme sınavına girebilirler. 
 

• BÜTÜNLEME sınavında öğrenciler: 

Empower A2 kitabının 1-12; 

Empower B1 kitabının 1-12; 

Empower B1+ kitabının 1-10; 

Unlock R&W 1 kitabının 1-10; 

Unlock R&W 2 kitabının 1-10; 

Unlock R&W 3 kitabının 1-8; 

Unlock L&S 1 kitabının 1-10; 

Unlock L&S 2 kitabının 1-10; 

Unlock L&S 3 kitabının 1-8. 
ünitelerinden sorumludurlar.



 

MUTLAKA OKUYUNUZ! 

• Sınava sadece bir kez girme hakkınız bulunmaktadır. Bu nedenle sınava girdikten sonra 
internet bağlantınız geçici olarak kesilse bile ASLA SAYFANIZI KAPATMAYINIZ, GERİ 
TUŞUNA BASMAYINIZ. Herhangi bir nedenle sınav sayfanızı kapatırsanız veya geri tuşu 
ile ilk sayfaya dönerseniz, sınava devam edebilmek için sınav görevlilerinden sınavınızın 
tekrar açılmasını istemek zorunda kalacaksınız. Sayfanızı kapatmadan maruz kalacağınız 
internet kesintileri, tekrar bağlandığınız takdirde sınavı sürdürmenize engel olmayacaktır.  

• Sınavda yalnızca soru şıkkının başındaki yuvarlağı tıklayarak doğru tercih ettiğiniz şıkkı 
seçebileceksiniz.  

• Size göre doğru seçtiğiniz şıkkı tıkladığınızda, seçtiğiniz cevabın sisteme kaydedildiğini 
belirten uyarı penceresi gelinceye kadar bekleyiniz. Bu pencerede belirtilen soru numarası ve 
şıkkına ilişkin bilgilerle, sizin seçtiğiniz soru numarası ve şıkkın uyuştuğuna dikkat ediniz.  

• Eğer bir sorunun seçtiğiniz şıkkına ilişkin "BİR HATA OLUŞTU" mesajı alırsanız 
muhtemelen internet bağlantınızda bir sorun var demektir. İnternet bağlantınızı yenileyiniz; 
sorununuz hala çözülmemişse durumu lütfen Sınıf Gözetmeninize bildiriniz. Gözetmeninize 
bildirmediğiniz sorunlarda itiraz hakkınız kalmamaktadır. Bu nedenle, sürenizi 
kullanamadığınızı, cevaplarınızın sisteme kaydedilmediğini fark etmeniz halinde, mutlaka 
gözetmene bildiriniz. Sorununuz gözetmenlerce giderilemiyorsa vakit kaybetmeden sınav 
koordinatörüne bildirmelerini isteyiniz.  

• Sınavda yalnızca ve tamamen kişisel bilgilerinize dayanarak sorularınızı cevaplamalısınız.  

• Sınav süresince bilgisayarınızda sınav sayfanızın dışında hiçbir web sayfası açılmamalı, 
messenger vb. haberleşme programlarının tamamı kapalı olmalıdır.  

• Sınav bitinceye kadar sınav yerinizi terk etmeyiniz.  

• Web tabanlı sınav süresince teknik olarak kısıtlanabilen ya da kısıtlanamayan internet 
kaynaklarından yararlandığınız veya gözetmeniniz dışında bir telefon/bilgisayar haberleşmesi 
yaptığınız, gerek tutulan kayıtlardan gerekse diğer yollardan ispatlanabilecek şekilde tespit 
edildiği takdirde kopya soruşturmasına maruz kalabilirsiniz.  

• Bu sınavdaki sorular, geri bildirimler ve diğer veriler korunan telif hakları kapsamındadır.  

• Soruları ve geri bildirimleri bilgisayarınıza kaydetmek, çıktısını almak, basılı, görsel ya da 
internet üzerinden herhangi bir yayın yolu ile yayınlamak bu telif haklarının ihlali sayılır. 
Sınavın hazırlanmasındaki mali yükümlülükleri tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.  

• Cevaplarınızı sınavınızı bitirmeden önce ÖN İZLEME’den kontrol ediniz. Ön izlemede 
kaydedilen cevaplarınız tamamen görünmektedir. Ön izlemede görülmeyen cevaplar, sisteme 
kaydedilmemiş demektir. Bir sorun olması durumunda gözetmene mutlaka haber veriniz. 
Aksi takdirde sınavdan ayrıldıktan sonra yapılan itirazlarınız dikkate alınmayacaktır.  



• İlk etapta sisteme giriş yapamamanız durumunda farklı bir tarayıcıdan giriş yapmayı 
deneyiniz (mozilla, chrome, Explorer vb). Başarılar dileriz… 


