
 

YABANCI DİLLER BİRİMİ 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI 

UZAKTAN GÖZETİMLİ ONLINE DÜİYES USUL ve ESASLARI 

 

1. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşup öğrencilerin dinleme (listening), okuma (reading), 

dil bilgisi (grammar) ve kelime (vocabulary) becerilerini ölçmeyi hedefleyen 

DÜİYES’in ilk aşamasına 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:00 ile 13:30 arası 

douonlineydb.dogus.edu.tr adresinden erişilebilecektir.  

 

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

cevaplaması için ayrılan süre) 120 dakika olarak belirlenmiştir.  Tüm öğrencilerin 

11:00’de sınava başlaması gerekmektedir, geç başlayan öğrenci sınava kabul 

edilmeyecektir. Öğrencilerimizin 10.30 itibariyle, sınav için atandıkları Teams 

sınıflarında toplanmaları ve sınava hazırlık için öğretim görevlilerimizle iletişime 

geçmeleri gerekmektedir.  

 

3. DÜİYES ikinci aşaması Yazma (writing) becerilerini ölçen sınav 15:00 -16:30 saatleri 

arasında 90 dakika süresince erişime açık olacak olup sınav süresi (öğrencilerin soruları 

cevaplaması için ayrılan süre) 60 dakika olarak belirlenmiştir. Tüm öğrencilerin 

15:00’de sınava başlaması gerekmektedir, geç başlayan öğrenci sınava kabul 

edilmeyecektir. Öğrencilerimizin 14.30 itibariyle, sınav için atandıkları Teams 

sınıflarında toplanmaları ve sınava hazırlık için öğretim görevlilerimizle iletişime 

geçmeleri gerekmektedir.  

 

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

(douonlineydb.dogus.edu.tr) sistemine giriş denemesi yapıp, varsa yaşadıkları sorunları 

Yabancı Diller Birim Başkanlığına (dflu@dogus.edu.tr veya BİM mail adresleri 

aracılığıyla) önceden bildirmesi gerekmektedir. 

 

5. Tüm öğrencilerimizin 21 Eylül 2020 Pazartesi douonlineydb.dogus.edu.tr adresi 

üzerinden yapılacak sınavlarda aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir: 

 

 Sınav platformuna giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz. 

Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası 

Şifre: Kimlik Numarası 

 Her öğrenci sınav süresince kamerasını açık ve sabit tutacaktır. Belirtilen 

kurallara uymayan öğrencilerin sınavları ( Bilgilendirme Metnine istinaden ) 

iptal edilecek/geçersiz sayılacak yada Disiplin Yönetmeliğine göre işlem 

yapılacaktır. 

 Sınava sadece Sınav Başlangıç ve Sınav Bitiş süreleri arasında erişim 

sağlanabilir. 

 Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir. 

 Sınav süresince önceki sayfalara geri dönüşe izin verilmeyecektir. 
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 Öğrencilerin kimlik kartlarını (öğrenci kimlik kartı, TC kimlik belgesi, pasaport, 

sürücü belgesi) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. “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. 

 Sınavı erken bitirmiş olsa bile hiçbir öğrencinin bulundukları Teams grubundan 

ayrılmamaları ve kameralarını kapatmamaları gerekmektedir.  

 Sınav esnasında hiçbir koşulda masadan kalkmanıza ve ihtiyaç molasına izin 

verilmeyecektir. Sınav başlamadan suyunuzu lütfen yanınızda hazır 

bulundurunuz. 

 Sadece dinleme bölümü süresince kulaklık takmanıza izin verilecektir. 

 DÜİYES ikinci aşaması Yazma (writing) becerilerini ölçen 

sınavda  öğrencilerimizin yazacağı makalelerin özgünlüğü, bir intihal tespit 

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

yazma 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. 

 Sınav esnasında internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası yaşanması 

durumunda cep telefonunuzu veya iki kişisel bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. 

Ayrıca, 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 sonunda 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.  


