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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ EK KONTENJAN 

ONLINE (ÇEVRİMİÇİ) ADÜYÖS SINAVI KILAVUZU 

 
Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınav Tarihi: 01 Eylül 2018: saat 10.00 (GMT +2 İstanbul) 

Sınav Linki : https://yabanci.adu.edu.tr/frmLogin.aspx 

ÖNEMLİ UYARI: Sınavı internet üzerinde yapılacaktır. Herhangi bir sınav merkezi 

yoktur. Üniversite kampüslerinde sınav yeri bulunmamaktadır. 

Sınav Bilgileri: 

 Sınav 50 sorudan oluşmaktadır.  

 Sınav süresi 80 dakikadır.   

 Sınav kategorileri, matematik, geometri, sayısal mantık ve muhakeme gruplarından 

oluşmaktadır. 

 Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 Şu anda sınav sistemi kapalı ve ancak sınav saatinden bir saat öncesinde açılır. Saat 

10:00’da (Türkiye saati) sorular otomatik olarak ekranda çıkacaktır. Süre dolduktan sonra 

sistem otomatik olarak kapanacaktır. 

 Unutulan şifreler ana sayfadan yenilenebilir. 

 Bağlantınızı ve web kameranızı kontrol etmek için sınav saatinden en az yarım saat (30 

dk.) önce sınav sistemine bağlanmanız tavsiye edilir. 

 Sınav soruları başvurduğunuz dilde çıkacaktır (Türkçe ya da İngilizce) ya da başvuru 

sisteminde “Ayarlarım” > “Şifre/Dil işlemleri” > “Dil” menü altında dil ayarları 

değiştirilebilir. 

 Sınav esnasında boş kâğıt ve kalem kullanılabilirsiniz, fakat cep telefonu ve hesap 

makinesi kullanmak yasaktır. 

 Web kameranızdan gelen görüntü aşağıdaki görüntü aşağıdaki Resim I’de gösterildiği 

şekilde olmalıdır, aksi halde sınavınız geçersiz sayılacaktır. Bu görüntüyü vermek için 

lütfen harici kamera kullanınız. 

 Sınav sırasında her sayfada 1 adet soru listelenecektir ve aşağıda, Resim II’de göründüğü 

gibi bir sonraki soruya geçmek mümkündür. Sınavda boş geçtiğiniz sorular tekrar 

çıkacaktır. 

 

RESİM I 
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RESİM II 
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Sınav Esnasında Uyulması Gereken Kurallar ve Gereklilikler: 

i. Sınav Öncesinde Gereken Hazırlıklar: 

 Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınavına gireceğiniz bilgisayarda takılı ve çalışır 

durumda olan bir web kamerası (harici bir web cam) olmalıdır.  

 Eğer sınav esnasında bilgisayarınızda herhangi bir kamera takılı değil ise ve sistem 

tarafından görüntü almakta bir sorun yaşanır ise sorumluluk adaya aittir. Online 

(Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınavı gözetmenlerinin online olarak görüntünüzü 

izleyememesi/alamaması durumunda adayın sınavı iptal edilecektir. Bu nedenle 

webcam üzerinden görüntünüzü test etmeniz gerekmektedir. 

 Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınavı sırasında bilgisayarınızda kesintisiz bir 

internet bağlantısı bulunmalıdır. Sorumluluk adaya aittir. 

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi adayların çalışmayan, bozulan bilgisayar ve 

cihazlarından sorumlu değildir. 

 

 

ii. Sınav Esnasında Uyulması Gereken Kurallar: 

 Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınav gözetmenleri, herhangi bir kopya ve yardım 

girişimini tespit etmeleri halinde adayın sınavını iptal edecektir. 

 Sınav süresi içinde sisteme giriş yapmayan adayların sınavları iptal edilecek ve 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

 Herhangi bir nedenle, internet bağlantınızın kesilmesi durumunda sisteme yeniden 

giriş yapıp sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz, ancak bu konuda doğacak 

istismar durumlarının tespiti halinde Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınav 

gözetmenleri adayın sınavını iptal edecektir. 

 Online (Çevrimiçi) ADÜYÖS Sınav gözetmenleri online olarak adayları izleyecek 

ve denetleyeceklerdir. Sınav esnasında ve kaydedilen görüntülerin sınav 

sonrasında incelenmesi sonucunda adayın suistimali tespit edilirse, ilgili adayın 

sınavı geçersiz sayılır. 

 

 

İletişim bilgisi:  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Merkez Kampus, 

Rektörlük Binası, Zemin Kat,  09100 / AYDIN  

 

Tel:  0 256 218 2037 

E-Posta: international@adu.edu.tr  
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