
2019 - 2020 Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı Hakkında Bilgilendirme 

 

Yüksekokulumuzda bu dönem gerçekleştirilecek olan Bahar Yeterlik Sınavı, tüm 

dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 salgını nedeniyle Online (Çevrimiçi) olarak yapılacaktır. 

Sınava dair detayları aşağıda bulabilirsiniz.  

 

2019 - 2020 Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı Takvimi 

 

TARİH ONLINE SINAV / OFFLINE ÖDEV 

25 Mayıs - 5 Haziran 

2020 

Dönem itibariyle Yüksekokul öğrencisi olmayan, önceki dönemlerden 

mezun öğrencilerin Yeterlik Sınavı için başvuru dilekçelerini sunması. 

Not: Bu dönem yüksekokulumuza kayıtlı olan öğrencilerin dilekçe 

göndermelerine gerek yoktur. 

14 - 15 Haziran 2020 

(24 Saat) 

Yeterlik Sınavı'nın Writing bölümünün uygulanacağı, Moodle 

(HARUZEM) üzerinden hazırlanacak ödevlerin sisteme yüklenme tarihi. 

16 - 17 Haziran 2020 
Yeterlik Sınavı'nın Listening, Grammar, Vocabulary, Function ve 

Reading bölümlerinin uygulanacağı Online sınav. 

18 - 19 Haziran 2020 
Yeterlik Sınavı'nın Speaking bölümünün uygulanacağı, Zoom üzerinden 

gerçekleştirilecek Online sınav. 

22 - 24 Haziran 2020 
Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı sonuçlarının belirlenmesi ve muafiyet 

kazanan öğrencilerin duyurulması. 

 

 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı'na, dönem itibariyle 

Yüksekokulumuzda kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz şartsız olarak girebilecektir.  

 Önceki dönemlerde hazırlık eğitim almış öğrencilerimizin ise sınava girebilmek için 

yukarıda belirlenen tarih aralığında Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi sunması 

gerekir. (http://ydyo.harran.edu.tr/tr/ogrenci/dilekceler/) 

 2019 - 2020 Bahar Dönemi Yeterlik Sınavı B1+ düzeyinde yapılacaktır. 

Öğrencilerimiz sadece yüz yüze gördükleri konulardan sorumlu olacaktır.  

 Writing: Öğrenciler için yazma ödevinin konuları 14 Haziran Pazar günü saat 

11:00’da HARUZEM’in Moodle sistemine (ue.harran.edu.tr) yüklenecektir.  

 Öğrencilerin yazma ödevini en geç 24 saat içinde, yani 15 Haziran Pazartesi günü 

saat 11:00’a kadar HARUZEM’in Moodle sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 

 Listening, Grammar, Vocabulary, Function ve Reading: 16 Haziran Salı günü 

Online olarak sis.harran.edu.tr web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 Herhangi bir teknik aksaklık (elektrik kesintisi vb.) nedeniyle sınava erişemeyen 

öğrenciler için 17 Haziran Çarşamba günü yedek bir Yeterlik Sınavı uygulanacaktır. 

 16 Haziran Salı günü sınava giren ancak herhangi bir sebepten ötürü sınavını yarım 

bırakan öğrenciler, 17 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan yedek sınava 

alınmayacaktır.  

 Speaking: 18 Haziran Perşembe günü ZOOM platformu üzerinden 

gerçekleştirilecektir.  

 Speaking sınavı, her öğrenci için maksimum 10 dk. sürecek ve konuşmalar görüntülü 

olarak kayıt altına alınacaktır.  

 Konuşma sınavında, öğrencilerin hangi hoca ile birlikte sınav olacağı daha sonra ilan 

edilecektir.  

 18 Haziran Perşembe günü herhangi bir teknik aksaklık (elektrik kesintisi vb.) 

nedeniyle Speaking sınavına erişemeyen öğrenciler için 19 Haziran Cuma günü yedek 

bir Speaking sınavı uygulanacaktır. 

http://ydyo.harran.edu.tr/tr/ogrenci/dilekceler/

