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1. 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği online 

yazılı sınavına, projeye başvuran tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir.  

2. Online sınav, 150 dakika süresince erişime açık olacak olup sınav süresi (öğrencilerin soruları 

cevaplaması için ayrılan süre) 120 dakika olarak belirlenmiştir.  

3. Sınav sistemi saat 09:30’da aktif olacaktır. Yoklama girişlerinin ve sınav kurallarına ilişkin 

bilgilendirmenin yapılabilmesi için saat en geç 09:30’da giriş yapılması gereklidir. Saat 10:00’dan 

sonra sınav platformuna hiçbir öğrenci alınmayacaktır. Sınava girişte problem yaşayan öğrenciler,  

https://pusulasinav.beykent.edu.tr/giris.html giriş sayfasında yer alan ‘Destek talebi’ kısmına 

tıklayarak destek talebinde bulunabilirler.  

4. Yazılı (online) sınav, https://pusulasinav.beykent.edu.tr/giris.html adresinden gerçekleştirilecek 

olup, OBS (Proliz) hesap bilgileri ile giriş yapılacaktır. Ayrıca sınavda Microsoft Teams üzerinden 

kamera açılması zorunludur. Microsoft Teams uygulamasına geçiş 

https://pusulasinav.beykent.edu.tr/giris.html adresi üzerinden yapılacaktır. Sınavlar kayıt altına 

alınacaktır. Tüm öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra kameralarını açmaları ve sınav süresi 

boyunca açık konumda tutması gereklidir. 

5. Microsoft Teams uygulamasına geçiş yapılırken isim ve soy isim bilgilerinin doğru yazılmasına 

dikkat edilmelidir. Fotoğraflı kimlik belgesi olmayan adaylar sınav oturumuna alınmayacaktır.  

6. Sınavda kullanılan soru tiplerini içeren “deneme” sınavlarının örneği 

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/uluslararası/erasmus-placement-test-2018-booklet-

abc46517d387f4e488e0ef0005595a3aa.pdf?sfvrsn=5fa80da4_4 adresinde erişime açıktır.  

 

Öğrenci Sınav Kuralları  

Aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılan sınavlar değerlendirilir ve geçerli kabul edilir:  

1. Sınava girilen odanın sessiz ve sınavdan sorumlu olan öğrenci dışında başka kimsenin bulunmadığı 

kapalı bir alan olması gereklidir. Ortam adayın yüz ve hareketlerinin kamerada net bir şekilde seçilebilecek 

aydınlıkta olmalıdır. Arka Plan Efekti kullanılmamalıdır. Sınav sırasında odaya başka kimselerin ya da 

evcil hayvanların girmesi engellenmelidir.  

2. Sınav öncesinde sınav için gerekli tarayıcılar dışında tüm uygulamalar kapatılmalı, sınav sırasında 

sınav dışındaki başka tarayıcılara geçiş yapılmamalıdır.  

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/uluslararas%C4%B1/erasmus-placement-test-2018-booklet-abc46517d387f4e488e0ef0005595a3aa.pdf?sfvrsn=5fa80da4_4
https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/uluslararas%C4%B1/erasmus-placement-test-2018-booklet-abc46517d387f4e488e0ef0005595a3aa.pdf?sfvrsn=5fa80da4_4
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3. Tüm sınav süresince kameranızın açık tutulması ve kamera görüş açısı dışına kesinlikle çıkılmaması 

zorunludur. Sınav süresince mümkün olduğunca sınavın takip edildiği monitörün dışına bakılmaması 

gereklidir.  

4. Sınavın ilk 20 dakikasında sistemden çıkış yapılamayacaktır. Bu süre içinde kendi isteğiyle sınavdan 

ayrılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.  

5. Sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin ekran görüntüsü alma ya da kaydetme gibi işlemler 

yapılmamalıdır.  

6. Sınav sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşılması halinde 

https://pusulasinav.beykent.edu.tr/giris.html giriş sayfasında yer alan ‘Destek talebi’ kısmına tıklayarak 

destek talebinde bulunabilirsiniz. Bu talebin en geç 5 dakika içinde yapılması gereklidir.  

7. 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. Sınav sistemine erişen kullanıcıların tüm hareketleri/log 

(sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar sorular 

arasında geçişler, işaretlenen cevaplar vb.) kayıt altına alınmaktadır.  

8. Sınav sonunda “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.  

9. Sınav uygulaması esnasında ve/veya sonrasında sınav kayıtları hakkında yapılan incelemeler 

neticesinde “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. 

10. Sınav süresince öğrencilerin öğrenci kimlikleri veya T.C. Kimlikleri yanlarında bulunmalı ve 

sınav sorumlularının sınav başlamadan önce yapacakları görüntülü ve sözlü yoklamada ibraz edilmelidir. 

Kimliği yanında bulunmayan ve/veya istendiğinde ibraz etmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılacaktır.  

11. Sınavda kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklık kullanılması yasaktır.  

12. Sınav süresince öğrencilerin sınav sorumlularına ya da birbirlerine yazılı ya da sözlü olarak 

soru sormaları yasaktır.  

13. Sınav gözetmenlerinin yapacakları uyarılara göre davranılır ve talimatlar tartışılmaksızın 

uygulanır. Sınav boyunca sınav gözetmenlerinin yapacağı her türlü güvenlik uyarısına riayet etmek 

öğrenci sorumluluğunda olup gözetmenler tarafından hazırlanacak raporlarda veya sınav sırasında 

kaydedilen kamera görüntülerinde, sınav sürecinde oluşacak loglarda herhangi bir sınav kural ihlali, 
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Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin amir hükümleri kapsamında 

soruşturulabilecektir. 

 

Sınav esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar: 

1. Sınav süresince tüm öğrencilerin kameraları açık kalacaktır.  

2. “Sınavı Şimdi Uygula” veya “Attempt Quiz” butonu görünmüyorsa, sınav henüz başlamamış 

demektir. Bu buton sınavın başlangıç saatinde aktif olacaktır. 

3. Sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir. Ancak kesinti durumlarında süreniz oldukça kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. Sınavı baştan başlatamazsınız. 

4. Sınav boyunca sınav bitimine kalan süre ekranda gösterilecektir. 

5. Sınavda cevaplanan ya da boş bırakılan soruya/sorulara dönüş yapma hakkı olmayacaktır.  

6. Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması durumunda, sisteme yeniden 

giriş yaparak sınava kaldığınız yerden, kalan sınav süresi ile devam edebilirsiniz. 

Sınavı bitiren her öğrenci Microsoft Teams sınıfından ayrılmadan önce sınavı bitirdiğini 

mutlaka chatten yazarak belirtmelidir. 

 


