
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

23.03.2023 TARİHLİ “ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAVI” 

I. OTURUM UYGULAMA ADIMLARI 

I. OTURUM (23 Mart 2023 Perşembe – Saat 18.00) 

 
1. Internet üzerinden https://learn.btu.edu.tr web adresine gidiniz. 

2. Sağ üst köşeden “Giriş yap” bölümüne tıklayınız. 

 

 
3. “Kullanıcı adı” ve “Şifre” bilgilerinizi yazarak “GİRİŞ YAP” butonuna tıklayınız. 

 

https://learn.btu.edu.tr/


4. Sol taraftaki “Kontrol Paneli” menüsünden “Öğrenci Değişim Programları 101 veya 102 dersini seçiniz. (Not: 

Kontrol panelinde dersi görememeniz durumunda, ekranın üst orta kısmında bulunan “Bursa Teknik Üniversitesi” 

logosunu tıklayarak, mevcut dersler arsından dersinize ulaşabilirsiniz.) 

 
 
 

5. Çevrim içi sınav ortamına erişmiş olacaksınız. “Öğrenci Değişim Programları / 23 Mart 2023” linkini tıklayınız. 

 
 

6. Sınav saatiniz geldiğinde “SINAVI ŞİMDİ UYGULA” butonuna tıklayarak sınavınızı başlatınız. (Not: Sınav 

oturumu size belirtilen saatte aktif hale gelecek, sınava bu saatin öncesinde erişim sağlanamayacaktır.) 

 



7. Açılan onay kutusundan “UYGULAMAYI BAŞLAT” butonunu tıklayınız. (Not: “Uygulamayı Başlat” butonu 

sadece bir kez karşınıza çıkacaktır. İnternet kesintisi gibi teknik sorunlarda sistem kaldığınız yerden devam edecektir.) 

 
 

8. Her sayfada 4 soru görüntülenecektir. Bu 4 soru arasında rahatlıkla gezinebilir ve cevaplarınızı değiştirebilirsiniz. 

Ancak sorular sadece 1 kere görülebilecektir. Önceki sayfalarda çözdüğünüz veya boş bıraktığınız sorulara geri 

dönmenize izin verilmeyecektir. Lütfen sınav esnasında, ekranın sağında tablo şeklinde görülen “Sınav Gezintisi” 

menüsünü ve ekranın solunda soru numarasını gösteren tabloyu kullanmayınız. 



9. Çözdüğünüz her 4 soruyu işaretledikten ve kontrol ettikten sonra, “SONRAKİ SAYFA” butonunu tıklayınız. Bu 

butonu tıkladıktan sonra geri dönemeyeceğinizi unutmayınız. 

 

 
10. En son soruyu çözdükten sonra, “UYGULAMAYI BİTİR” butonunu tıklayınız. 

 

11. “Uygulama özeti” bölümünde kayıt altına alınan işaretlemelerinizi göreceksiniz. Bu bölüm bilgilendirme 

amaçlıdır; "Cevap kaydedildi" ya da "Henüz cevaplanmadı" bilgisini verir. Boş bıraksanız bile bu aşamada, son 

sayfadaki son 4 soru hariç diğer sorulara geri dönemezsiniz. 

 



12. "TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR" butonunu tıklayınız. (Not: "Uygulamaya Dön" butonunu tıklarsanız sadece 

son sayfadaki 4 soruyu görebilirsiniz, önceki soru ve cevaplara erişemezsiniz.) 

 

 
13. Açılan “Onay” kutusunda tekrar "TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR" butonunu tıklayınız. (Not: Bu uygulamayı 

gönderdikten sonra, cevaplarınızı bir daha değiştiremezsiniz. “TÜMÜNÜ GÖNDER VE BİTİR” butonunu tıklamak 

sınav notunuzun hesaplanması için önemlidir. Bu sebeple, bu butonu tıklamadan oturumu kapatmayınız. Sınavınızın 

teslim edilip edilmediğini kontrol etmek için de aşağıdaki 14. maddeye bakınız.) 

 

14. Ekranın sol alt köşesinde “Durum” yazısının altında “Bitti” ifadesini gördüğünüzde sınavınız tamamlanmıştır. 

Sınavı çözdüğünüz oturumu kapatınız. 

 
ÖNEMLİ UYARI 1: Öğrenci Değişim Programları YDS’nin 1. oturumu esnasında teknik bir sorun yaşadığınızda, 

bu sorunu vakit kaybetmeden hatayı isminizin gözükeceği şekilde ekran görüntüsü alarak ya da ekranın fotoğrafını 

çekerek (0224)-3003365 nolu WhatsApp teknik destek hattına iletmeniz gerekmektedir.  Bu numara WhatsApp 

destek hattıdır, aramalara cevap verilmez, sorunlar mesaj yolu ile iletilmelidir.



ÖNEMLİ UYARI 2: Sınav süresince kesintisiz internet bağlantınızın olmasına, kullanacağınız bilgisayar, tablet ya 

da akıllı cep telefonun şarjlarının tam dolu olmasına, bu cihazların şarjlarının bitmemesi için gerekli tedbirlerin 

alınmasına dikkat ediniz. 

ÖNEMLİ UYARI 3: Sınav oturumlarına size belirtilen saatlerde giriş yapınız. (Not: 1. oturum 70 dakika sonunda 

otomatik olarak sonlanır ve ek süre verilmez.) 

ÖNEMLİ UYARI 4: Sınav süresince belirtilen adımları eksiksiz olarak tamamlayarak bitirmek öğrenci 

sorumluluğundadır. Bu sebeple, bu rehberdeki her adımı dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz. 


