SDÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (İYS) 2019

Tarih ve Yer
Sınavın ilk aşaması 9 Eylül 2019’da üç oturum halinde, ikinci aşaması ise 10 Eylül 2019’de iki oturum
halinde gerçekleşecektir. Sınav yerleri Yabancı Diller Yüksekokulunda açıklanacak, ayrıca
http://ydyo.sdu.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır. Sınav içerikleri ve soru türleri hakkında ayrıntılı
bilgiye de aynı adresten ulaşılabilir.
İçerik, Süre, Puanlama
9 Eylül günü sınavın Birinci Aşaması gerçekleşecektir. Sabah oturumunda 25 dil bilgisi sorusu ve 25
kelime bilgisi sorusundan oluşan, 50 çoktan seçmeli sorunun bulunduğu Dil Kullanımı sınavının süresi
50 dakikadır. 9 Eylül öğleden sonra gerçekleşecek ilk oturumdaki 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan
Dinleme sınavı ise yaklaşık 45 dakika sürecektir. Öğleden sonra, ikinci oturumda Okuma sınavı
yapılacaktır. Sınav süresi 50 dakikadır.
Puanlama 100 üzerinden yapılır.
Tablo 1 SDÜ İYS Birinci Aşama
Birinci Aşama: 9 Eylül 2019
İçerik

Soru Sayısı

Ağırlık

Süre

50 soru

%40

50 dakika

Dinleme

25 soru

%30

Yaklaşık 45 dakika

Okuma

25 soru

%30

50 dakika

Dil Kullanımı
10.30
13.00
14.30

(Kelime ve Dilbilgisi)

10 Eylül günü gerçekleşecek olan İkinci Aşama sınavlara girmeye hak kazanmak için, Dil Kullanımı %40,
Dinleme %30 ve Okuma %30 ağırlıklı etkiyle hesaplanan notun, ilk aşamanın ortalaması İngilizce
Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için en az 60, diğer bölüm öğrencileri için en
az 50 olması gerekmektedir.
10 Eylül sabahı Yazma sınavı gerçekleşecektir. Sınav süresi 50 dakikadır. Öğleden sonra, Konuşma
sınavı uygulanacaktır. Konuşma sınavında öğrenciler salona tek tek alınacaktır. Sınav süresi bir öğrenci
için yaklaşık 5-10 dakikadır.
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Tablo 2 SDÜ İYS İkinci Aşama
Aşama II
İçerik
10.30
13.30

Süre

Yazma

1 Bölüm

Konuşma

2 Bölüm

50 dakika
Yaklaşık 5-10 dakika

Son olarak, İYS final puanınız belirlenirken Dil Kullanımı sınav puanınızın %20’si, Dinleme sınav puanınızın %20’si, Okuma
sınav puanınızın %20’si, Yazma sınav puanınızın %20’si ve Konuşma sınav puanınızın %20’si alınır. 70 puan ve üzeri
almış adaylar Hazırlık eğitiminden muaf sayılır.
Tablo 3 SDÜ İYS Final Skoru Ağırlıkları
Sınav

Ağırlık

Dil Kullanımı
Dinleme
Okuma
Yazma
Konuşma

%20
%20
%20
%20
%20

Kurallar

1. Sınava girecek adaylar yanlarında SDÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da eşdeğeri belge), yumuşak
kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.

2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi yasaktır. Bu gereçlerle gelinmişse, sınav
başlamadan önce, sınav görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir:
herhangi bir elektronik cihaz (cep telefonu, çağrı cihazı, telefon, avuçiçi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı,
kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinesi, veri toplama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz),
kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.

3. Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 15 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.

