
 

 

 

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU HAZIRLIK SINAVI KILAVUZU 

 

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN; 

a) İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi giriş 

katı) yapılacak olan düzey belirleme sınavına girmeleri gerekmektedir. 

b) Üniversitemizde eğitim görev öğrencilerden belirlenecek kontenjan oranında öğrenci başarı 

sırasına göre isteğe bağlı hazırlık eğitimi almaya hak kazanacaktır. 

c) İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen ve düzey belirleme sınavına girecek olan öğrenciler dönem 

ders kaydı yapmayacaklardır. Düzey belirleme sınavı sonucunda isteğe bağlı hazırlık okuma hakkı elde 

eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfına ders kaydı yapılacak olup, düzey belirleme sınavından 

başarısız olan öğrenciler için ise dönem ders kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığınca otomatik 

olarak yapılacaktır.  

İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler, başvuru ve diğer detaylar için aşağıdaki linkte yer alan 

bilgileri detaylı olarak incelemeleri gerekmektedir. 

http://ydyo.omu.edu.tr/tr/haberler/istege-bagli-hazirlik-egitimi-almak-isteyen-ogrencilerin-dikkatine 

ZORUNLU HAZIRLIK OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN; 

a)Zorunlu hazırlık sınavına girecek olan öğrenciler dönem ders kaydı yapmayacaklardır. Sınav 

sonucunda yeterlilik sağlayan öğrencilerin dönem ders kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığınca 

otomatik olarak yapılacaktır.  

b)Zorunlu hazırlık okumak isteyen öğrenciler, başvuru ve diğer detaylar için aşağıdaki linkte yer alan 

bilgileri detaylı olarak incelemeleri gerekmektedir. 

Üniversitemize bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Uçak ve Uzay Mühendisliği 
Bölümü öğrencileri 17-18 Eylül 2019 tarihlerinde Yabancı Dil Yeterlik Sınavına OMÜ Kurupelit 
Kampüsündeki Yabancı Diller Yüksekokulunda katılacaklardır. Bu öğrencilerimiz de 17-18 Eylül Yeterlik 
Sınavında başarısız olmaları durumunda, 23 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00'da Yabancı Diller 
Yüksekokulu'nda Düzey Belirleme Sınavına (Placement Exam) girecekleridir. 

17-18 EYLÜL YETERLİK SINAVI (Proficiency Exam) ÜÇ OTURUMDAN OLUŞMAKTADIR. 

SINAVIN TARİH, SAAT VE OTURUMLARI AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMEKTEDİR: 

Tarih Saat Sınav Oturumu 

17 Eylül 2019, Salı 
 
10.00-
12.00 

1. Oturum: Yabancı Dil Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Okuma-Anlama 
Becerileri vb. 

http://ydyo.omu.edu.tr/tr/haberler/istege-bagli-hazirlik-egitimi-almak-isteyen-ogrencilerin-dikkatine


 

 

Tarih Saat Sınav Oturumu 

 
17 Eylül 2019, Salı 

 
13.30-
15.00 

2. Oturum: Yazma Becerileri 

 
18 Eylül 2019 Çarşamba   

  
10.00- 
12.00 

3. Oturum: Konuşma Becerileri 

 

Örnek sınavlara http://ydyo.omu.edu.tr/tr http://ydyo.omu.edu.tr/tr ana sayfasının alt tarafındaki 
"Bağlantılar" kısmının "YDYO sınav örnekleri" bölümünden ulaşabilirsiniz. 

 

YETERLİK VE DÜZEY BELİRLEME SINAVLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: 

1. Sınava gelirken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı ya da öğrenci kimliği ile kayıt yaptırdığınıza 
dair belgeyi getiriniz. 

2. Sınava gelirken mutlaka kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş getiriniz. Sınav sırasında öğrencilerin 
birbirinden kalem, silgi vb. eşya alışverişi kesinlikle yasaktır. 

3. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin 
sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları 
zorunludur. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin 
yerini değiştirmek yetkisi sınav gözetmenlerine aittir. 

4. Sınav salonuna 15 dakikadan geç gelen öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 

5. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, öğrenciler sınavın ilk 30 dakikası içinde 
sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince öğrencilerin tuvalet vb. 
ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her 
ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir öğrenci tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

6. Öğrencilerin sınava • çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla; • cep 
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla; 
• silah vb. teçhizatla girmeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav süresince öğrencilerin  

• birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları;  

• salondaki görevlilere soru sormaları; sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri;  

• sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları;  

• başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri;  

• sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. 

 

http://ydyo.omu.edu.tr/tr
http://ydyo.omu.edu.tr/tr

