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OZYEGIN UNIVERSITY ONLINE PLACEMENT/ ÇEVİRİMİÇİ DÜZEY BELİRLEME  

EXAM TAKING GUIDELINES / SINAV YÖNERGELERİ 

 

EXAM REQUIREMENTS 

About Online Placement Test 

● Online Placement Test aims to determine your level of English.  
● There are 70 questions in the test. 
● The test takes 40 minutes. 
● To obtain reliable results and determine your English level accurately, it is important that you reflect 

your real performance in the test  
● You may skip a question when you don’t know the answer.  

Yerleştirme Sınavı Hakkında 

● Çevrimiçi Yerleştirme Sınavı İngilizce seviyenizi tespit etmek içindir.   
● Sınavda toplam 70 tane soru vardır. 
● Sınav süresi 40 dakikadır. 
● Sınavın sonucunun güvenilirliği ve İngilizce seviyenizin doğru belirlenebilmesi için performansınızı en 

gerçekçi şekilde sergilemeniz çok önemlidir.   
● Bilmediğiniz soruyu boş bırakabilirsiniz.  

Equipment Requirements 

● You need to use a desktop or laptop computer, not a tablet or mobile phone. 
● Your computer must meet the necessary system requirements stated below: 

o At least i3 Processor with 4GB RAM 
o An appropriate operating system (Windows 10, Mac OS Sierra (minimum)) 
o A reliable and robust internet access (at least 8 mbps) 
o A fully-functioning internal or external web camera, speaker, and microphone  
o You cannot use earpods or headphones during the exam. 
o You cannot use Chromebook for the exam. 

● Before the exam, you need to take precautions against power cuts or internet connection problems. 
For this, we recommend that you have a fully charged laptop and 4G internet connection ready. 
  

Donanım Gereklilikleri 

● Bu sınav için bir masaüstü veya dizüstü bilgisayara ihtiyacınız var. Tablet veya cep telefonu ile sınavı 
alamazsınız.  

● Bilgisayarınızın aşağıda belirtilen donanıma sahip olduğundan emin olun: 
o En az i3 işlemcisi ve 4GB RAM bellek kapasitesi 
o Uygun bir işletim sistemi  (Windows 10, Mac OS Sierra (en az)) 
o En az 8 mbps güvenilir internet erişimi  
o Çalıştığından emin olduğunuz dâhili veya harici web kamerası, hoparlör ve mikrofon  
o Sınavda kulaklık kullanmak yasaktır. 
o Sınavda Chorembook kullanmak yasaktır.  

● Sınav öncesi, olabilecek elektrik ve/veya internet bağlantısı kesintisine karşı tedbir almalısınız. Bunun 
için, bilgisayarınızın şarjı dolu olsun, modeme yakın bir yerde oturun, gerekirse kablosunu bilgisayarınıza 
bağlayın ve 4G mobil internet bağlatınız hazır olsun.   
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Environment Requirements 

● You must take the exam alone in a silent and private room. (Not in an open area, internet café, 
cafeteria, etc.) 

● You must place your computer on a desk and sit on a chair in an appropriate position during the 
exam. (Not sitting or lying on a bed)  

● The surface of the table you will be using during the exam must be clear. 
● You must ensure that there is enough lighting in the room and you don’t sit with your back against a 

window/any light source. 
 

Sınav Ortamı Gereklilikleri  

● Sınavı sessiz ve size ait olan bir odada tek başınıza alın (internet kafe, kafeterya veya açık bir alanda 
değil). 

● Sınav boyunca bilgisayarınızı bir masaya koyun ve uygun bir pozisyonda sandalyede oturun (ayakta veya 
yatakta oturarak/uzanarak sınavı alamazsınız).  

● Bilgisayarınızı koyduğunuz masanın üstü temiz ve boş olmalıdır.  
● Odanızda aydınlatmanın iyi olduğundan emin olunuz ve arkanızda pencere veya ışık olmamalı.  
 

Other Requirements 

● You must avoid wearing a cap, hat, etc. which may prevent displaying your face appropriately. 
● You must have your ID (student identity card, TC identity card, or passport) ready with you. 
● You cannot eat or drink anything except water during the exam. 

 

Before taking the exam, you must make sure that you meet the equipment, environment, and other 
requirements stated above. Otherwise, you cannot take the exam OR your exam will be invalid. 

Diğer gereklilikler 

● Sınavda yüzünüzün bir kısmının veya bütününün görünmesine engel olacak tarzda şapka gibi aksesuarlar 
giymekten kaçının.  

● Yanınızda kimlik kartınızı (TC kimlik, öğrenci kartı veya pasaport) bulundurun.  
● Sınav esnasında yiyecek, içecek tüketmek yasaktır.  

 
Sınavına başlamadan önce, yukarıda belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirdiğinizden emin olun. Aksi halde, 
sınava giremeyeceksiniz veya sınavınız geçersiz sayılacaktır.  

 

EXAM TAKING GUIDELINES/ SINAV KURALLARI 

Before the Exam 

● Make sure that you meet all the exam requirements (equipment, environment, and other). 
● It is recommended that you log in and check your username and password and access the LMS 

exam page.  
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● Go to the exam page at least 30 minutes earlier than the specified exam starting time using the 
exam link you have been given. 

● Do the “Respondus Test” to see whether your computer meets the equipment requirements 
necessary for the exam (Respondus LockDown Browser and Monitor) or not. If you encounter any 
problems, immediately click on the “IT Support” link on the page to solve the problem before the 
exam starts. 

● When the exam starts, select the quiz for the relevant part of the exam. 
● Start the LockDown Browser 
o If your computer does not have LockDown Browser installed, select “install LockDown Browser”. 

This link will enable you to install Lockdown Browser to your computer. 
o If your computer already has Lockdown Browser installed, simply click the “Launch LockDown 

Browser” button. 
● Follow and complete the authentication steps (show your ID, environment check, etc.) 
● After the authentication, be ready to start the exam. 

 

Sınav Öncesinde 

● Yukarı belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirdiğinizden emin olun (teknik donanım, çevre koşulları ve 
diğer şartlar).  

● Sınav gününden önce, LMS sayfasındaki, kullanıcı adı ve şifrenizin çalıştığından emin olmak için deneme 
sınavını almanızı tavsiye ederiz.  

● Sınavın  başlamasından 30 dakika önce size verilen LMS sınav linkinden sayfaya giriş yapın.  
● “Respondus” testini yapıp (Respondus LockDown Browser and Monitor), tüm gereklilikleri yerine getirip 

getiremediğinizden emin olun. Eğer bir sorun yaşarsanız, derhal “IT Link” IT bağlantısından yardım alın.   
● Sınav başladığında, ilgili  sınav linkine tıklayın.  
● “Lockdown browser”ı başlatın.  
● Eğer bilgisayarınızda “Lock down browser” yoksa, derhal bilgisayarınıza “install lockdown” seçip, 

yükleyin.  
● Eğer bilgisayarınızda “Lock down browser” varsa, sadece “launch lockdown browser” seçeneği ile 

başlatın.  
● Kimlik tanımama ve doğrulama işlemlerini tamamlayın (Kimlik gösterme, etrafı tanıtma). 
● Tanımlama işlemlerinden sonra, sınavı almaya hazırsınız.  
 

During the Exam 

● Follow all the exam rules. 
● Do not leave the table and move your face away from the computer screen during the exam. 
● If you face any technical problems, you can get help through the “IT Support” link. 

● Do not use headphones/earphones in any part of the exam. 

Sınav Öncesinde 

 Sınav kurallarını uygulayın.  

 Sınav esnasında sınav masasından kalkmayın veya yüzünüzü bilgisayar ekranı dışına hareket 
ettirmeyin. 

 Eğer teknik bir sorunla karşılaşırsınız, “IT Support” linkinden yardım alın.  

 Sınav boyunca kulaklık takmak yasaktır.  

After the Exam 
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● After finishing all the answers, “submit” your responses. 

● After submitting your exam, make sure that you also exit the Lockdown Browser.  

Sınav Öncesinde 

● Sınavı bitirdikten sonra “submit/finish attempt” tuşuna basarak, cevaplarınızı sisteme kaydedin.  

● “Submit/Finish attempt” sonrası, “Lockdown Browser” dan çıkın.  

 

About Respondus LockDown Browser 

● Online TRACE will be administered through Respondus LockDown Browser. 
● LockDown Browser is a locked browser for taking quizzes in Moodle. It prevents you from printing, 

copying, going to another URL, or accessing other applications during a quiz.  
● LockDown Browser must be installed to your computer before taking the exam. 
● Follow the onscreen instructions to complete the installation. 
● You will also be required to use a webcam to record yourself during the exam. Your computer must 

have a fully functioning webcam, speaker, and microphone. A broadband connection is also required.  
● You will be guided when completing the procedures before the exam through the Startup Sequence.  

Make sure that you complete all the steps appropriately. The Startup Sequence includes these steps:  
1. Terms of use: You will first need to review and agree to the Terms of Use.  
2. Webcam check: The Webcam Check will confirm that your webcam and microphone are working 

properly. The first time the Webcam Check is performed on a computer, Adobe Flash Player will 
require you to select Allow and Remember.   

3. Guidelines and tips: You will be presented with some useful information about how to take the exam 
using Respondus LockDown Browser and Monitor. 
4. Student photo,  
5. Show ID,  
6. Environment check,  
7. Facial detection check 

1. For the remaining steps of the Startup Sequence follow the instructions.  
2. If you encounter a problem, contact solution center (solutioncenter@ozyegin.edu.tr) for 

troubleshooting. 
3. The quiz will begin after the Startup Sequence is complete. 

● Once the exam has been started with LockDown Browser, you cannot exit the exam until the “Submit 
Quiz” button is clicked. 

● If you have problems downloading, installing, or taking an exam with Respondus LockDown Browser, 
contact solution center. 

 

Respondus hakkında 

● Çevirimiçi PLACEMENT, Respondus aracılığı ile verilmektedir.  

● RESPONDUS, Moodle üzerinden sınavı yaparken, ekranı kilitleyen bir sistemdir. Kullanıcların, 
kopyalama, çıktı alma, başka bir URL’e gitmesini engelleme, veya farklı bir uygulamaya gitmesini 
engelleme gibi özellikleri vardır.  

● “Lockdown browser” sınav oncesi bilgisayarınıza indirilmiş olmalıdır.  

mailto:solutioncenter@ozyegin.edu.tr
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● İndirme işlemleri için ekrandaki yönergeleri takip edin.  

● Sınav esnasında kendinizi kayıt etmek icin bir “webcam” e ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızın, 
kameraya, hoparlore ve mikrofonu olmalı. Ayrıca, internet ağ bağlantısına sahip olmalısınız.  

● Sınav başlamadan önce bazı işlemleri tamamlanız gerekir ve siz program tarafından 
yönlendirileceksiniz. Kurulum işlemleri şunları içerir.  

1. Kullanım şartları: RESPONDUS kullanım şartlarını kabul ediniz.  
2. Web kamerası kontrolü: Bu control sizin kameranızın ve mikrofonunuzun doğru çalıştığına 

onay verir. “Webcam check”i ilk kullandığınızda “Adobe flash player” sizden “allow/izin ver” ve 
“remember/hatırla”seçeneklerinizi seçmenizi isteyecek.  

3. Yönerge ve ip uçları: Size programın kullanılması ile ilgili tavsiyeler sunulacak.  
4. Öğrenci fotografı 
5. Kimlik tanıtma 
6. Çevre/ sınav odası kontrolü 
7. Yüz tanıma kontrolü 
8. Geriye kalan aşamalar için programı takip edin.  

● Eğer bir sorun ile karşılaşırsanız, derhal solutioncenter@ozyegin.edu.tr ile iletişime geçin.  
● Sınava, tüm “kurulum” işlemlerinden sonra başlayabilirsiniz.  
● Sınavınız Respondus Lockdown Browser ile başladıktan sonra, sınavı bitirene kadar (submit/finish 

attempt) programdan çıkamazsınız.  
● Eğer programı kurmakta, başlatmakta indirmekte sorun yaşarsanız, solutioncenter ile iletişime geçin.   

 

mailto:solutioncenter@ozyegin.edu.tr
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