
 

KOU YDYO HAZIRLIK SINIFLARI SINAV UYGULAMALARI 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS-GÜZ) 

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

sürdürülmesi kararına bağlı olarak Yüksekokulumuz Hazırlık sınıflarında her eğitim-öğretim yılı başında 

yapılan İngilizce yeterlik sınavının (İYS-GÜZ) çevrimiçi olarak yapılması planlanmıştır.  

Sınav Üniversitemiz UZEM sayfası üzerinden yapılacaktır. Sisteme ve sonrasında sınava nasıl girileceği 

ile ilgili detaylı bilgiler web sayfamızdan paylaşılacak ve deneme sınavı uygulaması yapılacaktır. 

Çevrimiçi yöntemle yapılacak olan İYS-GÜZ sınavının uygulama ve değerlendirmesi aşağıdaki şekilde 

olacaktır:  

a. Sınav “45 dakika süreli 30 soruluk yazılı sınav (test)” ve “Konuşma becerisini ölçen Sözlü Sınav 

(Speaking)” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

 

b. Yazılı sınav 30 Eylül 2020, Sözlü sınav ise 01 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınava 

hangi öğrencinin hangi saatte hangi sanal sınıfta gireceği bilgisini içeren isim listesi en geç 25 Eylül 

2020 günü web sayfamızdan duyurulacaktır. Sözlü sınavla ilgili bilgiler ise yazılı sınav sonuçları ile 

birlikte duyurulacaktır. 

 

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

oluşmaktadır.  

 

d. 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. 

 

e. Yazılı sınav (test) sözlü sınav için ön koşuldur. 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 Hazırlık sınıfına devam edecektir.) 

 

f. Sözlü sınav Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemine entegre edilmiş olan ZOOM 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. 

 

g. Sözlü sınava girme hakkı elde etmiş olup, sözlü sınavdan 65 ve üstü bir not alarak başarılı olan 

öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılacaktır. (Sözlü sınavdan 64 ve altı not alan ve/veya 

sınava girmeyen öğrenciler Hazırlık sınıfına devam edecektir.) 

 

ÖNEMLİ:  

1. Zorunlu hazırlık olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler Yeterlik sınavından başarılı olamazlarsa veya 

sınava girmezlerse hazırlık okumak zorundadırlar.  

2. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin de seviyelerinin belirlenmesi açısından Yeterlik 

sınavına girmesi zorunludur. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyip sınavdan geçer not alan öğrencilerin 

hazırlık eğitimi almasına gerek yoktur. Ayrıca, sınavdan geçer bir not alsalar da bir yıl süreli hazırlık eğitimi 

almadan sisteme hazırlık sınıfından muaf ve/veya başarılı olduklarına dair not girişi yapılmamaktadır.  


