
Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Programları 
 Yeterlik (Muafiyet) Sınavları (2017 Haziran) Hakkında Bilgi 

 
 Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Programı (İngilizce) Yeterlik Sınavları 7-8 Haziran 2017 

tarihlerinde Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu (Çevre Müh., Moleküler 

Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, İngilizce Öğrt., İngiliz Dili ve Edb. ile 2016-2017 kayıtlı merkez İsteğe Bağlı 

hazırlık bölüm öğrencileri ) ve B.İ.İ.B.F yerleşkesinde bulunan Biga Hazırlık Binası (B.İ.İ.B.F Uluslararası 

İlişkiler ve Kamu Yönetimi öğrencileri için) dersliklerinde yapılacaktır.   

 Merkez ve Biga İsteğe Bağlı hazırlık öğrencileri için sınav tek oturumda 7 Haziran 2017 tarihinde saat 

10:00 da yapılacaktır. Sınav 80 soruluk bir testten oluşmaktadır.  

  Bu sınavlara 2015-2016 Akademik Yılı’nda hazırlık okuyan başarısız veya devamsız olmuş öğrenciler 

(Çevre Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, İngilizce Öğrt., İngiliz Dili ve Edb. ) ile 2016-2017 

Akademik Yılında hazırlık öğrenimi alıp başarı ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler (zorunlu ve isteğe 

bağlı) girebilecektir.  

 2015-2016 Akademik Yılı’nda hazırlık okuyan başarısız veya devamsız olmuş öğrenciler (Çevre Müh., 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, İngilizce Öğrt., İngiliz Dili ve Edb. ) için bu sınavlar son kez 

uygulanacaktır.  2017 Haziran Yeterlik Sınavlarından başarılı olamayan öğrenciler Türkçe programlara 

geçiş yapabilir. 

 Tüm öğrenciler sınava girebilmek için 22 - 26 Mayıs 2017 tarihlerinde dilekçelerini YADYO öğrenci 

işlerine bırakmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği ektedir. (2016-2017 akademik yılında hazırlık okuyan 

öğrencilerin sınava girebilmek için dilekçe bırakmalarına gerek yoktur. Bu öğrenciler, başarı ve devam 

koşuluna bakılarak sınava alınacaklardır.)  

 

Yeterlik Sınavlarından / Hazırlık Programından Muaf Olma 

 Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi’nin 10.maddesinde yer 

alan (http://ydyo.comu.edu.tr/yuksekokulumuz/yonergeler.html) kararlara istinaden hazırlık programından muaf 

olmak isteyen öğrencilerin YDS ve benzeri sınav belgelerini söz konusu yeterlik sınavlarından bir hafta 

öncesinde (29 Mayıs- 2 Haziran 2017) YADYO Öğrenci işlerine bir dilekçe ile bırakmaları gerekmektedir.  

 Yabancı Dil Sınav (YDS) belgesinin Hazırlık Muafiyeti için kabul edilmesine ilişkin hususlar şu şekildedir: 

a) 2016- 2017 Akademik yılında hazırlık bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin Güz ve Bahar döneminden 

devamsız olmamalı,  

b) 2016- 2017 Akademik yılında hazırlık bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin Güz ve Bahar dönemi başarı 

ortalamasının en az 70 olmalı, 

c) Devam ve başarı koşullarına bakılarak YDS puanın en az 70 olması durumunda Hazırlık programından 

muafiyeti yapılacaktır. 

d) 2016- 2017 Akademik yılında hazırlık bölümüne kayıtlı olan öğrencilerin Güz ve Bahar döneminden 

başarı ve devam koşullarını sağlayamayıp geçerli bir YDS puanını gösteren belgesi var ise takip eden 

akademik yılın (Eylül 2017) başında uygulanacak Hazırlık Muafiyet sınavlarından bir hafta öncesinde 

Yüksekokula dilekçe ile bırakmaları gerekmektedir.  

 

Not: YÖKDİL  sınavı Hazırlık Muafiyeti için geçerli değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ydyo.comu.edu.tr/yuksekokulumuz/yonergeler.html


 

Yeterlik Sınavı İçeriği ve Değerlendirilmesi ise şu şekildedir: 

 Eğitim dili tamamen  (%100- Çevre Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik) veya kısmen (%30- Biyoloji) 

İngilizce olan bölümlerin yeni kayıtlı ve daha önceki yılda hazırlık eğitiminden başarısız olmuş 

öğrencilerin sınavı 3 aşamada yapılacak ve her aşamadan 70 ve üzeri puan (%30 bölümler için 60 ve üzeri 

puan) alabilenler sınavın bir sonraki aşamasına girebileceklerdir. Sınavın her aşamasından 70 ve üzeri 

puan (%30 bölümler için 60 ve üzeri puan) alınması zorunludur.  

Sınav aşamaları ve saatleri:  
7 Haziran 2017 saat:10.00 – 1. Aşama (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Sınavı)  
7 Haziran 2017 saat:14.00 – 2. Aşama (Yazma Sınavı) 
8 Haziran 2017 saat: 10.00 - 3. Aşama (Dinleme ve Konuşma Sınavı) 

 

 İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerin yeni kayıtlı ve daha önceki yılda hazırlık 

eğitiminden başarısız olmuş öğrencilerinin sınavı 3 aşamada yapılacak ve her aşamadan 70 ve üzeri puan 

alabilenler sınavın bir sonraki aşamasına girebileceklerdir. Sınavın her aşamasından 70 ve üzeri puan 

alınması zorunludur.  

Sınav aşamaları ve saatleri:  
7 Haziran 2017 saat:10.00 – 1. Aşama (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Sınavı)  
7 Haziran 2017 saat:14.00 – 2. Aşama (Yazma Sınavı) 
8 Haziran 2017 saat: 10.00 - 3. Aşama (Dinleme ve Konuşma Sınavı) 
 
 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
HAZIRLIK EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

 


