
ST.PETERSBURG DEVLET POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ SINAVLARINA 

KAYIT VE SINAV İŞLEYİŞ PROSEDÜRLERİ (DEVAM-PORTAL) 

Kayıt için gerekli tüm belgeleri yabanacı öğrenciler departmanına verdikten sonra ( bu 

departman ОРИС şeklinde yazılır) ,  bu departman tarafından size “kullanıcı adı” ve “şifre 

“ gönderilecektir. 

Bu bilgiler e postanıza bir link olarak gönderilecektir. 

Daha Sonra , “– https://imopm.spbstu.ru/ “ şeklindeki linke gelin ve sağ üst köşede 

bulunan “GİRİŞ” butonuna tıklayınız. 

 

Kullanıcı Adı ve şifreyi girdikten sonra aşağıdaki gibi “GİRİŞ” butonuna basınz. 

 

 

Bu işlemin ardından, aşağıda sarı ile işaretlenen kısmı doldurmanız gerekmektedir.( 

Lütfen sadece Sarı kutucuk ile gösteren bu ilk 3 bilgiyi doldurunuz).Bunlar sırasıyla; 

https://imopm.spbstu.ru/


 Soy isim (Rus alfabesiyle yazılmış olmalı) 

 İsim (Rus alfabesiyle yazılmış olmalı) 

 Mail adresi  
 

 
 

Bu üç kısmı doldurduktan sonra aşağıdaki profili tamamla” butonuna tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

Ardından sistemdeki  “Домашняя страница”  yani “ana sayfa sekmesine 

tıklayınız.Orada,üniversitemize kayıt olmak için gerekli sınavların listesini ( ve testleri) 

göreceksiniz. 



 

SINAV GÜNÜ 

Sınav linkleri, sadece sınav tarihi için belirlenen günde aktif olacaktır.  

ÖNEMLİ: Sınav tarihlerinin olduğu liste Moskova zaman dilimi baz alınarak 

hazırlanmıştır. 

Moskova zaman dilimi için gerekli bilgiler aşağıdaki linkte mevcuttur. 

“https://time100.ru/” 

Sınav Günü «Домашняя страница» yani anasa sayfaya girerek  sistemde vermeniz 
gereken sınavı seçmeniz gerekir  

 

https://time100.ru/


 

 

 

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra «Начать тестирование» yani “Testi Başlat 

“ butonuna tıklayınız. 

 



 

Tüm bu işlemlerin ardından ekranınızda, sınav koşullarının olduğu bir kısım 

gelecektir,Okuduktan sonra onaylıyorum şeklinde olan sol alttaki kutucuğu işaretleyip 

«Далее». Yani devam tuşuna basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ardından , sınava sizin girdiğinizi kanıtlamak için yapılacak olan fotoğraflı güvenlik 

aşaması başlayacaktır.Bu aşamada birkaç farklı açıdan fotoğrafınızı çekmeniz 

gerekmektedir,Bunun için ekranda görülecek olan «Начать сьемку» yani çekimi başlat 

butonuna tıklayınız. 

 

Sistem kameranıza erişim talebinde bulunabilir.Lütfen Sağ üsteki izin ver butonuna 

basınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çekime başla butonuna tıkladıktan sonra, kameraya bakın ve sistem otomatik olarak 

sizin 5 farklı açıdan fotoğrafınızı çekecektir.(Bu süreç akıllı telefonlarda yüz tanıma 

sistemi ayarlanırken yapılan işleme benzerdir).Çekim işlemi tamamlandıktan sonra 

“«Далее»” yani devam butonuna tıklayınız. 

 

Bundan sonra, «Начать тест» yani  «testi Başlat» butonuna  tıklayarak giriş sınavına 

başlayabilirsiniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNEMLİ BİLGİLER. 

1- Sınav esnasında, sınav alanından uzaklaşmak ve ya yerdeğiştirmek, kesinlikle 

yasaktır.Bu durumda , sistem bu durumu farkeder,ve otomatik olarak sınavınız 

geçersiz sayılır. 

2- Sınav esnasında,Sizden başka kimsenin sınav alanında olmadığına özen 

gösteriniz.Sistemin kadrajda başka herhangi birini görmesi durumunda ,Sınavınız 

geçersiz sayılır. 

Sınavı tamamlamak için,testin en alt kısmındaki  «Закончить попытку»yani «denemeyi 
bitir» butonuna tıklayınız. 

 

 

Daha sonra , alttaki gri “«Отправить всё и завершить тест».” Butonuna tıklayınız. 

 



 

Ardından, kırmızı  «Отправить всё и завершить тест» butonuna basınız. 

 

Tüm bu işlemlerin ardından test tamamlanmış olacaktır. 


