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15 ve 17 Eylül 2020 Çevrimiçi İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) Hakkında 

17 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan İYS sınavları söz konusu tarihte yapılmayacaktır. 15 ve 17 

Eylül 2020 tarihlerindeki sınavlar 18 ve 19 Eylül 2020 günlerinde 4 oturum halinde yeniden 

planlanmıştır. 15 Eylül 2020 tarihinde yapılan sınavdan 59 ve altı puan alan öğrenciler bu sınavlara 

girebileceklerdir. 

1. ZAMANLAMA  

Sınava girme hakkı olan tüm öğrenciler bölümlerine göre aşağıdaki şekilde zamanlanan 4 oturuma 

bölünmüştür. Öğrenciler yalnızca tanımlandıkları gün ve saatteki oturumda sınava girebilecektir. 

1. Oturum 

Sınava Girecek Öğrencilerin Bölümleri Tarih ve Saat 

Bilgisayar Mühendisliği 
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) 

Biyomühendislik 
Biyomühendislik (İngilizce) 

Çevre Mühendisliği 
Elektrik Mühendisliği 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
Fizik 

Tarih: 18 Eylül 2020 Cuma 
Giriş Aralığı: 14:00-15:00 
Bitiş Aralığı: 16:00-17:00 

Sınav Süresi: 120 dk. 

 

2. Oturum 

Sınava Girecek Öğrencilerin Bölümleri Tarih ve Saat 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 

Harita Mühendisliği 
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İngilizce) 

Havacılık Elektroniği (İngilizce) 
İktisat 

İktisat (İngilizce) 
İnşaat Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 
İşletme 

İşletme (İngilizce) 

Tarih: 19 Eylül 2020 Cumartesi 
Giriş Aralığı: 09:00-10:00 
Bitiş Aralığı: 11:00-12:00 

Süre: 120 dk. 

 

3. Oturum 

Sınava Girecek Öğrencilerin Bölümleri Tarih ve Saat 

Kimya 
Kimya (İngilizce) 

Kimya Mühendisliği 
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) 

Makine Mühendisliği 
Matematik 

Matematik Mühendisliği 
Matematik Mühendisliği (İngilizce) 

Tarih: 19 Eylül 2020 Cumartesi 
Giriş Aralığı: 13:00-14:00 
Bitiş Aralığı: 15:00-16:00 

Süre: 120 dk. 
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4. Oturum 

Sınava Girecek Öğrencilerin Bölümleri Tarih ve Saat Bilgisi 

Mekatronik Mühendisliği 
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 
Mimarlık 

Mimarlık (İngilizce) 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Şehir ve Bölge Planlama 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Gıda Mühendisliği 
İstatistik 

Tarih: 19 Eylül 2020 Cumartesi 
Giriş Aralığı: 17:00-18:00 
Bitiş Aralığı: 19:00-20:00 

Süre: 120 dk. 

 
 

5. Oturum: Telafi Grubu 

Sınava Girecek Öğrenciler Tarih ve Saat 

TELAFİ GRUBU 
Teknik nedenlerle sınavda sorun yaşayan 
öğrenci listesi daha sonra belirlenecektir. 

Tarih: 21 Eylül 2020 Pazartesi 
Giriş Aralığı: 10:00-11:00 
Bitiş Aralığı: 12:00-13:00 

Süre: 120 dk. 

2. SÜREÇ 

Yukarıdaki planlamaya göre yapılacak olan Çevrimiçi İYS'ye ilişkin sürecin önemli noktaları aşağıdadır. 

Bu noktaları dikkatlice okumanız daha pürüzsüz bir sınav süreci yaşanmasını sağlayacaktır. 

1. Sınava sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayar ile giriş yapılabilecektir. (Tablet veya telefon ile 

giriş mümkün olmayacaktır.) 

2. Sınava girecek öğrencilerin YTÜ sisteminde tanımlı öğrenci eposta adreslerine sınava giriş 

bilgilerinin bulunduğu bir eposta iletilecektir. Gönderilen epostada sınava giriş linki, kullanıcı 

adı ve şifre bilgileri bulunacaktır. Şifre 10 hane olup, kopyalanarak alınması durumunda 

eksik/fazla karakter ile kopyalanmadığından emin olunmalıdır. 

3. Epostalar sınav tarihinden 1 gün önce iletilmiş olacaktır. Eposta ulaşmayan öğrencilerin 

sınavdan en az 8 saat öncesine kadar uzem@yildiz.edu.tr adresine durumu anlatan bir eposta 

yazmaları gerekmektedir. 

4. Sınav sistemine sadece Google Chrome üzerinden giriş yapılmalıdır. Eposta içeriğinde bulunan 

link Google Chrome ile açılmalı ve Google Chrome dışındaki browserlardan giriş 

yapılmamalıdır. 

5. Sınav sırasında internet kesintisi yaşanması durumunda 15 dakika içerisinde sınava geri 

dönmek mümkün olacaktır. 15 dakika geçtikten sonra sınava giriş mümkün olmayacaktır. 

6. Sınava giriş yapılan bilgisayarın sistem saatinin güncel ve Türkiye saati (GMT+03:00) olması 

gerekmektedir. Sınav sayfası açıldıktan sonra “time zone” ayarının değiştirilmesi durumunda 

ana sayfanın güncellemesi gerekmektedir. “Time zone” GMT+ 03:00 olmasına rağmen sınav 

saati itibariyle Start Test butonunun aktif olmaması durumunda ana sayfanın yenilenmesi 

gerekmektedir. 

7. SINAV BAŞLADIKTAN SONRA SINAV SAYFASI YENİLENMEMELİDİR. SINAV SIRASINDA SINAV 

SAYFASININ YENİLENMESİ DURUMUNDA SINAV OTOMATİK OLARAK BİTİRİLECEKTİR. 

mailto:uzem@yildiz.edu.tr
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8. Sınav sırasında cevaplanan sorular her soru geçişinde kaydedilmektedir.  Son soru ise, “Finish 

Test” butonuna basıldığında veya sınav süresinin dolması sebebiyle sınav otomatik olarak 

bitirildiğinde kaydedilerek sisteme aktarılmaktadır.   

9. Sorularda “Mark the question” özelliği bulunmaktadır. Geri dönülerek kontrol edilmesi istenen 

sorular için “mark the question” işaretlemesi yapılabilir. İşaretlenen soruların numara 

tablosunda rengi değişmektedir ve soruya geri dönülüp işaret kaldırılmadan “Finish Test” 

butonuna basılması durumunda işaretlenen soruların bulunduğuna dair uyarı mesajı 

verilmektedir. Bu mesaj sadece hatırlatma amaçlı olup, sınav sonucu üzerinde herhangi bir 

etkisi bulunmamaktadır. 

10. Sınav süresince öğrencinin sisteme giriş kayıtları tutulacak olup hangi IP’den bağlandığı, IP 

değişikliği olup olmadığı ve gerçek bir sistem arızası yaşanıp yaşanmadığı kaydedilecektir. 

11. 3 ya da daha fazla farklı IP adresinden sisteme girişi tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

12. Sınavdan alacağınız puan verilen doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacağı ve yanlış yanıtlardan 

puan kesintisi olmayacağı için tüm soruları cevaplamanız yararınıza olacaktır. Tüm soruları 

yanıtladığınızdan ve hiçbir sorunun yanıtsız kalmadığından emin olun. 

13. Bu sınavın sonuçları sizin Temel İngilizce Bölümü’nde doğru düzeylere yerleşmenizi 

sağlayacaktır. Hazırlık eğitiminden en fazla faydayı etmeniz buna bağlıdır. Bu nedenle sınavı 

kendi bilginizle ve sadece doğruluğundan emin olduğunuz soruları yapmanız yararınıza 

olacaktır. 

14. Not alarak dinleme kısmı için yanınızda boş bir beyaz kâğıt ve kalem ile kulaklık veya 

bilgisayarda takılı bir hoparlör olmalıdır. 

15. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan duyuruda, dijital 

ortamlara erişimi olmayan öğrencilerin, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak 

üzere gerektiği takdirde Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet 

olanaklarına erişebilecekleri duyurulmuştur. 

16. Bu kapsamda dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilerimizin sınavını sorunsuz ve güvenli bir 

şekilde tamamlayabilmesi için bulunduğu yerdeki (başta üniversite birimleri olmak üzere) en 

yakın kamu kurumu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

17. Dijital ortamlara erişim olmayan öğrencilerimiz bulundukları bölgedeki Üniversite, Millî Eğitim 

Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayarlarını ilgili birimlerden kimlik kartı ibrazı yolu ile 

randevu alarak kullanabileceklerdir. 

18. Evinizde değil de böyle bir ortamda sınava girecekseniz yanınızda kişisel el dezenfektanınızı 

taşımanız, mutlaka maske takmanız ve sosyal / fiziki mesafeye dikkat etmeniz gerekmektedir. 

19. Sınav sonuçları tüm sınav sürecinin tamamlanmasından sonra PREPSIS 

(https://prepsis.yildiz.edu.tr) ve USIS (http://usis.yildiz.edu.tr/) üzerinden açıklanacak olup 

YDYO internet sitesinden toplu ilan veya kişiye özel duyuru yapılmayacaktır. 

 

Başarılı ve sağlıklı günler dileriz. 

 

Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı 

https://prepsis.yildiz.edu.tr/
http://usis.yildiz.edu.tr/

