İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME METNİ
Küresel COVID-19 salgını sebebiyle 2020-2021 akademik yılında Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve geçen
yıllarda hazırlıkta başarısız olan öğrenciler için zorunlu hazırlık İngilizce Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı
8 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00'da dijital ortamda yapılacaktır. Sınavın seviye belirleme işlevi de
olacağından, ayrıca bir seviye belirleme sınavı yapılmayacaktır.
Adayların e-posta adreslerine gönderilen CANVAS (mergen.btk.gov.tr) davetiyelerini kabul etmeleri
gerekmektedir.
Sınav, Üniversitemiz CANVAS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, 7 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'a
kadar erişilebilecek Demo Sınav yapılacaktır.
İngilizce Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı bölümleri ve puanlaması aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
1. Bölüm: Dilbilgisi ve Kelime (55 Puan)
• 60 soruluk çoktan seçmeli
2. Bölüm: Okuma (25 Puan)
• 1 adet açık uçlu sorulardan oluşan okuma metni
• 1 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan okuma metni
3. Bölüm: Yazma (20 Puan)
• Verilen konulardan bir tanesi seçilip kompozisyon yazılacaktır.
Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav süresi 120 dakikadır.
Sınav sistemi 7 Ekim 2020 tarihinde aktif olacaktır.
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sınavda çevrimiçi gözetmenlik faaliyeti yürütülecek olup, adayların sınav tarihine
kadar kendi isimlerine ait bir ZOOM hesabı açmaları gerekmektedir. Sınav güvenliği açısından sınav
esnasında kameraların aktif şekilde açık tutulması gerekmektedir. Adayların hangi ZOOM oturumuna
bağlanacağı CANVAS üzerinden ayrıca ilan edilecektir. ZOOM ve CANVAS uygulamaları tek akıllı telefon
üzerinden aynı anda kararlı bir şekilde çalışmadığı için, adayların iki ayrı akıllı telefon ya da bir adet kamera
donanımlı bilgisayar ile uzaktan yapılacak sınava katılmaları önem arz etmektedir. ZOOM uygulamasındaki
“Virtual Background” (Sanal Artalan) seçeneği ile öğrencilerimiz bulundukları ortamı gizleyebilirler ancak
yüzleri açık olacak biçimde sınavlarını tamamlamak zorundadırlar.
Buna ek olarak ZOOM üzerinden bağlanma ve sınavını yapma konusunda sorun yaşayacağını düşünen
öğrencilerimiz, sınavlarını İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Büyükçekmece Kampüsü’nde bulunan Yabancı
Diller Yüksekokulu’a gelerek yüzyüze de yapabilirler. Sınavlarını Yüksekokulumuza gelerek yapmak isteyen
öğrencilerimiz, pandemi koşullarına göre sınavın planlanabilmesi için, 06.10.2020 mesai saati bitimine kadar
iuc.ydy@istanbul.edu.tr e-mail yoluyla öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmalı ve HES kodlarını da kampüs
girişlerinde ve sınava girişlerinde ibraz etmek zorundadırlar.

DİKKAT: Sınav seviye de belirleyeceğinden, adayların soruları dikkatli yapmaları ve uygun seviyeye
yerleşebilmek adına bilmedikleri soruları cevaplamamaları önem taşımaktadır. Ayrıca, adayların
sorulduğunda gösterilmek üzere yanlarında geçerli kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınava katılan
öğrencilerin sınav ortamında yalnız bulunmaları ve başka bir kişi, araç, mecra ve platformdan (sözlük, kitap,
çalışma notu, internet web sayfaları) destek almaları yasaktır. CANVAS üzerinden yapılan çevrimiçi sınav
oturumlarının tüm "logları" kayıt altına alınmaktadır ve gerekli görüldüğü durumlarda (sınava itiraz, sınav
koşullarını kötüye kullanma, kopya girişimi, vb.) oluşturulacak komisyonca delil maksadıyla incelenecektir.
Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Her türlü kopya girişimi
ile ilgili olarak Üniversitemiz yönetmeliklerine göre işlem başlatılacaktır.

İÜC YDY iletişim bilgileri için tıklayınız.
CANVAS sistemi için tıklayınız.
ZOOM için tıklayınız.

