İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
Sınav Yeri, Tarihi ve Saati, Süresi ve İçeriği:
Yer: Dr. Rıdvan Ege (İNCEK) Kampüsü
Tarih & Saat: 19.09.2017 & 10:00
Sınav süresi: 150 dakika
19 Eylül 2017’de, Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nce yapılacak İngilizce Yeterlik
Sınavı tek oturumdan oluşmaktadır. Bu oturumda öğrencilerden, 80 adet çoktan
seçmeli soruları belirtilen süre içerisinde cevaplandırmaları istenecektir.
Sınava Gelirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:


Saat 10:00’da başlayacak olan sınav için öğrenciler salonlara en erken saat
9:30’ta alınacaktır.



Öğrenciler, sınava girecekleri sınav salonlarını A Blok girişindeki panolarda
asılacak listelerden görebilirler.



Saat 10:15’ten sonra hiçbir şekilde sınav salonuna öğrenci kabul
edilmeyecektir.



Öğrenci kimliği veya öğrenci belgesinin aslı yanında olmayan öğrenciler
sınava alınmayacaklardır. Belgeleri olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri’nden
bu belgeleri sınava alınabilecek süre içerisinde temin ettikleri taktirde sınava
kabul edilebileceklerdir. Bunun dışındaki hiçbir belge tek başına kimlik olarak
kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.



Öğrenciler yanlarında kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmalıdır.
Üniversitemiz bu konuda herhangi bir destek sağlamayacaktır.



Her sınav salonunda oturma düzeni olacaktır. Öğrenciler listedeki sıra
numaralarına göre, numaralandırılmış sıralara oturacaklardır.



Öğrenciler sınıfa girdiğinde cep telefonu vb. elektronik cihazlarını sorumlu
gözetmenlere teslim etmek zorundadır. Öğrencilerin kalem, silgi, kalemtıraş
ve kimlik dışında geriye kalan özel eşyaları (çanta, kalemlik, cüzdan vb.)
sınav salonunda özel olarak ayrılmış boş sıralara bırakılacaktır.



Sınavın ilk 20 dakikasında sınav salonunu terk etmek yasaktır.

Sınav Değerlendirmesi ve Sonuçlarının İlanı:
Bu sınav, öğrencilerimizin yabancı dil bilgilerinin yeterliğinin ölçülmesi amacına
yöneliktir. Sınav değerlendirmesi sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 60 (altmış)
ve üzeri puan alanlar başarılı ve yeterli sayılacak, kayıtlı oldukları bölümde
eğitimlerine başlayabileceklerdir.
Sınav sonuçları 21.09.2017 tarihinde Üniversitenin internet sitesinin “Duyurular”
bölümünde açıklanacaktır.
Sınavdan Muaf Tutulacak Öğrenciler:
YDS’den 50 veya TOEFL IBT’den 60 puanı sağladığını belgeleyen dil öğrenciler bu
sınavdan muaf tutulacaklardır. (Üniversitemiz ve YÖK arasında yapılan yazışma
sonucunda; E-YDS ve YÖKDİL sınavlarının birinden 50 ve üstü puan alan
öğrencilerin de İngilizce Yeterlik Sınavı’nda muaf tutulmaları öngörülmüştür.)
Sınav Soru Tipleri Örneği:
Sınavda yer alan soru tiplerine ait ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavı’nda olan tüm soruların cevaplarını ve kitapçık
türlerini kendilerine oturma planına göre verilecek olan kitapçıklarına göre OPTİK
formlarına kodlayacaktır. Sınavların değerlendirmesi sırasında yalnızca optik forma
kodlanan cevaplar dikkate alınacaktır. Optik formda yapılan kodlama yanlışlıkları
veya kitapçığa işaretlenen ancak optik forma kodlanmayan cevaplar dikkate
ALINMAYACAKTIR. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Sınav
bitiminde, hem kitapçık hem optik değerlendirme formu sınav görevlilerine teslim
edilmek zorundadır.
HAZIRLIK SINIFLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

