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Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavına girecek öğrencilerin dikkatine; 

➢ Sınava girecek öğrenciler, üzerinde son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf bulunan 

resmî bir kimlik, sınav esnasında kullanacakları kurşun kalem ve silgi 

bulundurmalıdırlar.  

➢ Sınav saat 10.00-17.30 arasında olup üç aşamadan oluşacaktır.  

➢ 10.00- 11.45 (Dinleme-Okuma) 

➢ 12.00-13.00 (Yazma) 

➢ 16.00-18.30 (Konuşma) 

➢ İlk bölüm 25 okuma, 20 dinleme (10 note-taking, 10 while listening), 5 anlama en yakın 

cümleyi bulma ve 5 adet kelime bilgisi olmak üzere toplam 55 sorudan oluşmaktadır. 

Bu bölümün toplam süresi 105 dakikadır.   

➢ Dinleme kısmında “Note-Taking Listening” BİR KEZ dinletilecektir. “While-listening” İKİ 

KEZ dinletilecektir.  

➢ İlk bölüm bittikten sonra 15 dakika ara verilecektir. Aradan sonra ikinci bölüm olan 

Yazma sınavına geçilecektir. Bu bölümde öğrencilerden giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerinden oluşan bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Kompozisyonlarda 

(advantage-disadvantage, cause-and effect, opinion essay) Öğrencilerden üç 

seçenekten biri hakkında yazmaları beklenmektedir. 

➢ İKİ BÖLÜMDEN SONRA ARA VERİLECEK OLUP SINAV KAĞITLARI DEĞERLENDİRMEYE 

ALINACAKTIR. İLK İKİ BÖLÜMDEN 45 PUANIN ALTINDA ALAN ÖĞRENCİLER KONUŞMA 

SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAMAZLAR.  

➢ Konuşma sınavı 3 ayrı task içeren bir sınavdır. 

➢ Birinci aşamada 3-4 genel soru sorulacak (warm-up part), 2. aşamada bir konu seçilip 

o konuyla bağlantılı sorular sorulacak. 3. aşamada ise öğrenciye bir task konusu verilip 

1 dakika not alması istenecek. Süre bittiğinde aralıksız 2 dakika boyunca konuşması 

beklenecektir. 

➢ Saat 9.30’da öğrencilerin, sınav binasına girişinde kimlik kontrolü yapılacak olup, 

listede belirtilen sınav salonlarına girişleri yapılacaktır. 

➢ Sınav başlamadan en az 15 dakika önce sınav salonunda olunmalıdır. 

➢ Sınav başlama saatinden sonra gelen öğrenciler, saat 10.00-10.15 arası sınava alınacak 

olup, daha sonra gelen öğrenciler, sınava alınmayacaklardır.  

➢ Öğrenciler, sınav başladıktan 15 dakika sonra ve sınav bitimine 15 dakika var iken, sınav 

salonlarını terk edemezler. 

➢ Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulmalıdır ve sınav salonundaki kürsüye 

bırakılmalıdır. 

➢ Sınava giriş ve çıkışlar, sınav oturma düzenine uygun olarak yapılacak ve sınav 

gözetmenleri tarafından kontrol edilecektir. 
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➢ Sınav salon öğrenci listeleri, sınav öncesi ve sonrası, sınava girecek öğrenciye, salon 

görevlisi tarafından, resimli kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra imzalatılacaktır. 

➢ Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra, her öğrenci sınavın ilk sayfasının sol üst köşesine ad-

soyad ve TC kimlik numarasını yazıp altına imzasını atmalı, her sayfayı sayfa numarasına 

göre kontrolünü sağlayıp salon görevlisine bilgisini vermelidir. 

➢ Sınava herhangi bir nedenden dolayı giremeyen veya sınav iptali gerçekleşmiş bir 

öğrenci için, sınav tekrarı yapılmayacaktır. 

Tüm öğrencilerimize, sınavda başarılar diliyoruz. 

 

İstanbul Galata Üniversitesi 

Yabancı Diller Bölümü 

 

 


