
 

 

ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 İNGİLİZCE sınavı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü 

10:00-12:40 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu YADYO 

Moodle sistemi üzerinden yapılacaktır. Sınava katılabilmek için aşağıdaki adımları takip edin. 

 

YADYO MOODLE SINAV MODÜLÜNE GİRİŞ 

 

 Sınava girişte kullanacağınız YADYO Moodle hesabınız sınav tarihinden önce otomatik 

olarak oluşturulacak; hesap kullanıcı adınız ve şifreniz SMS ve eposta yoluyla size 

iletilecektir. Sınava yalnızca bu şekilde size iletilen hesapla katılabilirsiniz. Kendi 

açacağınız veya varolan bir Moodle hesabıyla sınava girmeniz mümkün değildir. Lütfen 

SMS ve epostanızı düzenli olarak kontrol edin. 

  https://moodle.ydil.marmara.edu.tr adresine giderek size bildirilen hesapla YADYO 

Moodle sistemine girin. Sınav tarihinden bir gün önce önce sol taraftaki Gezinme 

panelinde Derslerim altında ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 linki aktif hale 

gelecektir. Linke tıklayarak sınav modülüne girin.  

 İlan edilen sınav tarihinde (30 Eylül 2020 Çarşamba) saat 10:00’da ÖNLİSANS 

MÜYYES GÜZ 2020 sınav modülünde sınavın bölümleri açılacaktır. Bölüm 

başlıklarına tıklayarak ilgili sınavı cevaplamaya başlayabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 İNGİLİZCE SINAVI YÖNERGESİ 

 ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 bir yeterlilik sınavıdır. 60 ve üzeri not alan öğrenciler 

başarılı sayılacaklardır.  

 Bu sınav aynı zamanda bir seviye tespit sınavıdır. Başarısız olan öğrenciler, bu sınavdan 

aldıkları nota göre hazırlık sınıflarına yerleştirileceklerdir.   
 Sınava girmeyen öğrenciler en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirileceklerdir.   
 Sınavın mazereti yapılmayacaktır.  

 

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr/


SINAVIN BÖLÜMLERİ 

 

 
ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 dört bölümden oluşur. Sınavın bölümleri sadece belirtilen saatler 

arasında erişime açık olacaktır. İlk üç bölümü saat 10:00-11:35 arasında cevaplamanız gerekmektedir. 

15 dakikalık bir aradan sonra dördüncü bölümü saat 11:50-12:40 arasında cevaplamanız 

gerekmektedir. İlk üç bölüm çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli sınavlarda 

verdiğiniz yanlış cevaplar, doğru cevaplarınızı etkilemez. Dördüncü bölüm ise açık uçlu bir 

kompozisyon sorusudur. Sınavdaki her bölümün not ağırlığı eşittir. Her bölümde 100 üzerinden 

aldığınız puanın %25’i alınarak sınav başarı notunuz hesaplanacaktır.   

Sınavın bölümleri, soru sayıları, tavsiye edilen sınav süreleri ve içerikleri aşağıda detaylı şekilde 

açıklanmıştır.   

 Birinci bölüm - Use of English: (20 soru / 15 dakika) Cloze test, cümle tamamlama, en yakın 

anlamlı cümleyi bulma ve diyalog tamamlama sorularından oluşmaktadır.    

 İkinci bölüm - Reading: (20 soru / 60 dakika) Üç okuma parçası ve her parçayı takip eden 

okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır.    

 Üçüncü bölüm - Listening: (20 soru / 20 dakika) Dinleme parçaları ve bu parçalarla ilgili 

sorulardan oluşur. Her kısmın başında ilgili dinleme parçasının kayıtlı olduğu bir ses oynatıcı 

göreceksiniz. Soruları ses kaydını dinleyerek cevaplamanız gerekmektedir.    

 Dördüncü bölüm - Writing: (50 dakika) Verilecek iki konu arasından seçtiğiniz bir konu 
üzerine en az 200 kelimelik bir kompozisyon yazılıp sınav sayfasında sağlanan yoldan 
iletmeniz gerekmektedir. 

 

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE 
 
 

 Sınava başlamadan en az yarım saat önce sınav olacağınız yerin müsait ve sınavı 
yapacağınız bilgisayarın hazır, çalışıyor ve internete bağlı olduğundan emin olun. Sınav 
esnasında sorun yaşamamanız için sınava cep telefonundan girmeyin. 

 
 Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın şarjı tam olmalı ya da 

bilgisayarınızın şarj cihazı bağlı olmalıdır.  

 Bilgisayarınızın sesi açık olmalıdır.  
 

 Bilgisayarınızın otomatik güncellemelerini kapatın ya da sınavdan önce güncellemeleri 
tam olarak yapın.  

 

 Sınava girecek olan aday çevrimiçi sınavı tamamlayabilmek için gereken (sessiz ve tek 
başına olunan bir ortam, stabil internet bağlantısı, kullanılan bilgisayarın yazılımlarının 
güncelliği ve uyumluluğu, elektrik kesintisine karşı güç kaynağı / dizüstü bilgisayar 
kullanımı gibi) şartları sağlamakla yükümlüdür.  

 Öğrenciden kaynaklı teknik yetersizlik bir mazeret sebebi oluşturmaz.  

 
 
 



 

ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV (1., 2., VE 3. BÖLÜMLER) 

 

 Sınavın her bölümü (Use of English, Reading, Listening) için ayrı linkler göreceksiniz.  
 

 Her bölüme başlamak için önce sınav linkine, ardından “Sınavı şimdi uygula” 
düğmesine basın.  

 

 Soruları cevaplamayı bitirince önce “Uygulamayı bitir” sonra da “Tümünü gönder ve 
bitir” düğmelerine basarak sınavınızı bitirebilirsiniz.  

 

 Sınavın çoktan seçmeli bölümlerinde (Use of English, Reading, Listening) teknik bir 

sorun yaşamanız durumunda uygulamayı ikinci kez başlatabilirsiniz. Herhangi bir 
bölümde uygulamayı ikinci kez başlattığınızda ek süre verilmeyecektir. Çoktan 

seçmeli sınav için verilen süre içinde (10:00-11:35) sınavın üç bölümünü de bitirmeniz 
gerekmektedir. İkinci uygulama, ilk uygulamanızda işaretlediğiniz cevaplar 

kaydedilmiş olarak açılacaktır. Eğer teknik bir sorun yaşarsanız sınavı ikinci kez 
başlatmadan önce sorunu gidermeniz veya başka bir cihaza geçmeniz tavsiye edilir.  

 

WRITING (4. BÖLÜM) 

 

 Writing sınavı saat 11:50’da açılacak; 12:40’de kapanacaktır.  
 

 ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 - Writing linkine tıklayın.  
 

 Writing sınav sayfasında sınavınızı nasıl yazıp göndereceğinizi gösteren ayrıntılı bir 
yönerge ve videolu anlatım göreceksiniz. Yönergeyi ve videoyu sınav boyunca 
görüntüleyebilirsiniz. Yönergedeki / videodaki adımları izleyerek Writing sınavınızı 
yapabilirsiniz.  

 

 Notlandırmanın hangi kriterlere göre yapılacağını gösteren Writing Grading Rubric’e 
sınav sayfasında verilen linkten ulaşabilirsiniz.  

 

 Verilen konulardan sadece bir tanesini seçmeniz ve en az 200 kelimelik bir 
kompozisyon yazmanız beklenmektedir.  

 

 Kompozisyonunuzu bilgisayarınıza da kaydetmeniz ve sınav sonuçlarının ilanına dek 
saklamanız tavsiye edilir.  

 

 Writing sınavında kompozisyonunuzun başına Adınızı Soyadınızı, TC Kimlik 

Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı yazmayı unutmayın.  

 

 Sınav süresi içinde (11:50-12:40) kompozisyonunuzu değiştirme - düzeltme hakkınız 
olacaktır. Sınav süresi sona erdiğinde kompozisyonunuz düzenlemeye kapanacaktır.  

 
 

 

Sınav esnasında herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız sorularınızı sayfanın sağ alt köşesinde 

bulunan ve 10:00-13:00 saatleri arasında aktif olacak Canlı Destek penceresine yazabilirsiniz. 



 

 

Sınav bittikten sonra öğrenci gönderimleri üniversitemizin kullandığı intihal tespit yazılımı 

olan Turnitin programına girilecek, benzerlik yüzdesi %25 üzerinde çıkan öğrenci 

gönderimlerinin Writing sınav notu sıfır (0) olacaktır. 

 

 

NOTLANDIRMA VE NOTLARIN İLANI 

 
 
ÖNLİSANS MÜYYES GÜZ 2020 Yabancı Dil İngilizce Sınavı’nda 100 üzerinden 60 ve 

üzeri not almış öğrenciler başarıyla geçmiş olarak kabul edilecektir. 
 
Notlar BYS üzerinden duyurulacaktır. 

 

 

 


