
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS-BAHAR) 

COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde eğitimin uzaktan öğretim yöntemiyle 

sürdürülmesine bağlı olarak Yüksekokulumuz Hazırlık sınıflarında İYS-BAHAR çevrimiçi olarak 

yapılacaktır. 

Sınavın uygulama ve değerlendirmesi aşağıdaki şekilde olacaktır:  

 

a. Sınav “dinleme, okuma, kelime ve dilbilgisini ölçen yazılı sınav” ve “konuşma becerisini ölçen sözlü 
sınav (Speaking)” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.  
 

 Genel İngilizce/Almanca hazırlık sınıflarında yazılı sınav “45 dakika süreli 30 soruluk test”; 

 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) bölümü hazırlık sınıfında ise “yazılı sınav” + “yazma (writing) 
sınavı” şeklinde uygulanacaktır. 

 
b. Yazılı sınav 07 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da, Sözlü sınav 08 Haziran 2021 tarihinde saat 

10.00 itibarıyla yapılacaktır. Öğrenciler yazılı sınava kayıtlı oldukları ders veya sınav grubundan (A, 

B, C veya İDE, ALM) gireceklerdir.  

 
c. Güvenirliği arttırmak amacıyla test aynı seviyede hazırlanmış rastgele dağılımlı sorulardan 

oluşmaktadır. Sınav, her soru yeni bir sayfada görüntülenecek ve gezinti yöntemi ardışık olacak 

şekilde düzenlenecektir. Diğer bir ifade ile çözülen veya boş bırakılan sorulara geri dönüş olmayacaktır. 

 
d. Yazılı sınav (test) sözlü sınav için ön koşuldur.  

 

 Genel İngilizce/Almanca hazırlık sınıflarında yazılı sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler 

sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır. (Yazılı sınavdan 59 ve altı not alan ve/veya sınava 

girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecek, ancak Temmuz sonunda yapılacak olan İYS-YAZ 

sınavına girebileceklerdir.) 

 

 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) bölümü hazırlık sınıfında ise yazılı sınavlarının not ortalaması 65 ve 

üstü olan öğrenciler sözlü sınava girme hakkı kazanacaktır. (Yazılı sınav ortalaması 64 ve altı 

olan ve/veya sınava girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecek, ancak Temmuz sonunda 

yapılacak olan İYS-YAZ sınavına girebileceklerdir.) 

 

e. Sözlü sınav Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemine entegre edilmiş olan TEAMS uygulaması üzerinden 

öğrencinin kimliğini (nüfus cüzdanı ve/veya pasaport) de gösterebileceği şekilde kamera açık olarak 

ve sınava girecek her öğrenciye en fazla 5 dakika süre verilecek şekilde planlanacak ve uygulanacaktır. 

 
f. Sözlü sınava girme hakkı elde etmiş olup, sözlü sınavdan 65 (İDE grubunda 70) ve üstü bir not 

alarak başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılacaktır. (Sözlü sınavdan 64 (İDE 

grubunda 69) ve altı not alan ve/veya sınava girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilecek, ancak 

Temmuz sonunda yapılacak olan İYS-YAZ sınavına girebileceklerdir. 

 
g. Sözlü sınavla ilgili detaylı bilgiler yazılı sınav sonuçları ile birlikte 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 

12:00’da duyurulacaktır. 

 
h. Sınav uygulama ve değerlendirmesi İYS-YAZ için de aynı şekilde olacaktır. 
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