
Sevgili Işık Öğrencileri, 
Tebrikler! Çok güzel bir akademik yıl olmasını dileriz.  

Yerleştirme ve Yeterlik Sınavları Duyuru 

Online Yerleştirme Sınavı (Placement Test)  
Bu sınav kimler için?  

Işık Üniversitesi’ne yeni başlayacak olan; 

1. İngilizce Program Öğrencileri  
2. İsteğe Bağlı Hazırlık Okumayı Tercih Eden Türkçe Program Öğrencileri  

Tarih: 14 Şubat 2022 

Sınav açılış saati: 10:00  Sınav kapanış saati: 16:00  

Süre: 75 dakika 

Yerleştirme sınavı online yapılacaktır: https://isikuniversity.mrooms.net  (Sınav sınıfı: SFL_Exams_2021-2022) 

Sistem sınav günü ve saatinde açılacaktır. Giriş yapmak için Işık Üniversitesi Blackboard kullanıcı hesabına sahip 

olmanız ve önceden test etmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı: ÖğrenciNo@isik.edu.tr Şifre: ÖĞRENCİ NUMARANIZ 

(Büyük harf kullanınız). Giriş konusunda problem yaşamanız durumunda uzem.destek@isikun.edu.tr adresine mail 

atabilirsiniz. Email problemleriniz için bdb@isikun.edu.tr, sınavla ilgili diğer problemler için sflinfo@isikun.edu.tr 

adresine yazabilirsiniz. 

Sınav güvenliği için Respondus Lockdown Programını kullanacağız. Lütfen bu programı sınav gününden ÖNCE 

bilgisayarınıza indiriniz ve kurunuz. Programı buradan indirebilirsiniz: 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592  

Sınav için mikrofon ve kamerası bulunan bir bilgisayarınızın olması gerekmektedir.  

Kullanılacak platformların yer aldığı bilgi metnini lütfen dikkatle okuyun.  

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides  

Yerleştirme sınavından 80 üzerinden en az 55 alırsanız, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanacaksınız. 

Sınav duyuruları için websitemizi takip ediniz: https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl  

 

Online Yeterlik Sınavı (Proficiency Exam)  
Bu sınav kimler için? 

14 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yerleştirme sınavından en az 55 almış olan yeni kayıtlı öğrenciler, 

Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 alırsanız, İngilizce Hazırlık Programından muaf olup fakültenize geçme 

hakkı kazanacaksınız.  

Tarih: 15 Şubat 2022, Yazılı Sınav 

Süre: 3.5 saat (Okuma, Dinleme, Yazma) 

16 Şubat 2022, Sözlü Sınav 

Yeterlik Sınavı online yapılacaktır: https://isikuniversity.mrooms.net  (Sınav sınıfı: SFL_Exams_2021-2022) 

https://isikuniversity.mrooms.net/
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl
https://isikuniversity.mrooms.net/


Sistem sınav günü ve saatinde açılacaktır.  

Sınav duyuruları için websitemizi takip ediniz: https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl  

Sınav güvenliği için Respondus Lockdown Programını kullanacağız. Lütfen bu programı sınav gününden ÖNCE 

bilgisayarınıza indiriniz ve kurunuz. Programı buradan indirebilirsiniz: 

https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592  

Ayrıca telefonunuzdan Zoom yoluyla bağlanmanız gerekecektir. (Daha fazla bilgi için) 

Kullanılacak platformların yer aldığı bilgi metnini lütfen dikkatle okuyun.  

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides  

https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl
https://download.respondus.com/lockdown/download.php?id=763129592
https://www.isikun.edu.tr/i/Assets/SFL/RespondusGuides/Zoom_Respondus_for_Students_v2.pdf
https://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar/exam_guides

