
 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu  

Japonca Hazırlık Programı 

2019 Eylül Yeterlik Sınavları ve Muafiyet Koşullarına İlişkin Bilgilendirme 

(İlan içeriği Sadece Japonca Hazırlık Programını Kapsamaktadır) 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Zorunlu Hazırlık Programı (Japonca) Yeterlik (Muafiyet) 

Sınavları 16-17-18 Eylül 2019 tarihlerinde Anafartalar Yerleşkesinde yapılacaktır. Sınav 

derslikleri ve saatleri daha sonra yüksekokul internet sayfasında (http://ydyo.comu.edu.tr) ilan 

edilecektir.  

 

 

Sınava girecek öğrencilerin yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir: 

  

• 2018 - 2019 Akademik Yılında ve önceki yıllarda hazırlık okumuş ve başarısız olmuş 

öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin (başvuru koşulları için 

tıklayınız) sınava girebilmek için 02– 12 Eylül 2019 tarihlerinde dilekçelerini YDYO 

öğrenci işlerine bırakmaları gerekmektedir (dilekçe örneği için tıklayınız).  

 

• 2019- 2020 Akademik Yılı yeni kayıtlı zorunlu hazırlık programı olan öğrencilerin 

de Yeterlik Sınavına girmek istedikleri takdirde, 02– 12 Eylül 2019 tarihlerinde 

dilekçelerini YDYO öğrenci işlerine bırakmaları gerekmektedir (dilekçe örneği için 

tıklayınız).  

 
Japon Dili ülkemizde ilk ve ortaöğretim sürecinde müfredata dahil olmayıp, nadir diller arasında 

yer alması sebebiyle, lisans öğrenimi öncesinde yeterli düzeyde edinimi nadir karşılaşılan bir 

durumdur. Buna bağlı olarak, yeterlik (muafiyet) sınavına girmek isteyen yeni kayıtlı öğrencilerin 

sayısının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu gerekçelere dayalı olarak, Japonca Hazırlık 

Programı Yeterlik (Muafiyet) sınavına katılım zorunlu değildir; isteğe bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Seviye Tespit Sınavı da yapılmayacaktır. 

Bu sebeple, programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, Yeterlik (Muafiyet) sınavına girebilmek 

için ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurması gerekmektedir. 

 

 

Yeterlik Sınavı İçeriği ve Değerlendirilmesi şu şekildedir:  

 

• Yeterlik (Muayet) sınavı 4 aşamada yapılacak ve her aşamadan 70 ve üzeri puan 

alabilenler sınavın bir sonraki aşamasına girebileceklerdir. Sınavın her aşamasından 70 

ve üzeri alınması zorunludur. 

 

Sınav aşamaları 

16 Eylül 2019  1. Aşama (Yazı Sistemi Sınavı)  

17 Eylül 2019  2. Aşama (Okuma Sınavı)  

18 Eylül 2019  3. Aşama (Dil Bilgisi Sınavı)  

18 Eylül 2019  4. Aşama (Dinleme ve Konuşma Sınavı)  

 

Yeterlik Sınavlarından / Hazırlık Programından Muaf Olma  
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• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans- Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin 20. maddesi 2. fıkrasında yer alan “Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden 

kayıt donduran ve hazırlık okuyan öğrenciler, öğrenime başladıkları ilk yarıyılın ilk iki 

haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Belirtilen tarihler dışında yapılan 

başvurular kabul edilmez.” (http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-

sinav-yonetmeligi-yeni.html) ve Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Ve Yabancı Dil 

Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesinin 10. maddesinde yer alan 

(http://ydyo.comu.edu.tr/yuksekokulumuz/yonergeler.html) kararlara istinaden 

hazırlık programından muaf olmak isteyen ve bir önceki akademik yılda başarısız olan 

öğrencilerin YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini yeterlik sınavlarından önce, 2 – 

12 Eylül 2019 tarihleri arasında YDYO Öğrenci işlerine bir dilekçe ile bırakmaları 

gerekmektedir. Başvuru sonucunda muafiyet şartlarını taşıyan öğrencilerin isimleri 

yüksek okul internet sayfasından ilan edilecektir.  

 

Not: JLPT(Japanese-Language Proficiency Test) hazırlık muafiyeti için geçerli değildir. 

 

 

Belgenin geçerli sayılması için gereken şartlar:  

 

1. Zorunlu Hazırlık bölümleri için YDS belge puanının 70 ve üzeri olması.  

2. Sınav puanın başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olması. 

3. YDS sonuç belgelerinde OSYM tarafından verilen kontrol kodunun yer alması.  

 

(Dilekçe örnekleri için tıklayınız). 

 

Hazırlık Programı’nda öğrenim görebilmek için;  

 

• Kayıtlı olduğu yılda bölümünde Zorunlu Hazırlık Programı olan öğrenciler YDYO 

Hazırlık Eğitimi Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan Yeterlik Sınavlarından başarısız 

oldukları takdirde hazırlık eğitimi almak zorundadır. 

• Kayıtlı olduğu yılda bölümünde Zorunlu Hazırlık Programı olan öğrenciler, 2 yarıyıl 

hazırlık okuyup başarısız veya devamsız olmaları durumunda, talep ettikleri takdirde 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil 

Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesi’nin 7.maddesi 2.fıkrasına göre hazırlık destek 

programına katılabilirler. 

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

• Hazırlık destek programına katılmak isteyen öğrencilerin ilgili maddeye istinaden         

19 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile YDYO Öğrenci işlerine 

başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen sürelerde dilekçeyle talepte bulunmayan 

öğrenciler bu programa kabul edilmeyecektir.  

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 
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