
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

MUAFİYET SINAV TANIMI 

Sınav Süresi: Yaklaşık 100 dakika test bölümü – 50 dakika yazma ve 10 dakika konuşma bölümü 
 

DİNLEME 

İçerik Bölüm 1: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan dinleme metni 
 

Bölüm 2: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan dinleme metni 
 

Bölüm 3: Çoklu eşleştirmeli sorulardan oluşan dinleme metni 

Soru Sayısı Toplam 20 soru 

Test Ölçekleri Ana fikir, 
Detayları anlama, 
Bağlamdan anlam çıkarma, 
Konuşmacının ton ve yaklaşımı, amacı 
Çıkarım 

Metin türleri Monolog, ders anlatımı, sunum, röportaj, sohbet, diyalog. 

Metinlerin uzunluğu Metin başına yaklaşık 400-450 kelime. 
Toplam yaklaşık 900 kelime 

Soru tipi Çoktan seçmeli 
Çoklu eşleştirmeli 

Cevaplama Adaylar ekranda görünen seçenekler üzerinde tercih ettikleri seçeneği 
tıklayarak işaretleme yaparlar. (Web tabanlı sınav) 

Puanlama/Ağırlık Muafiyet Sınavının %20’si 

 
 
 

DİLBİLGİSİ & KELİME 

İçerik Bölüm 1: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan metin tamamlama 
 

Bölüm 2: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan metin tamamlama 
 

Bölüm 3: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan metin tamamlama 
 

Bölüm 4: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan metin tamamlama 
 

Soru Sayısı Toplam 20 soru 

 Test Ölçekleri   Dilbilgisi - Genel ve Akademik Kelime Bilgisi: (CEFR B2 seviye) 

Metin türleri Dergi, gazete, makale yazıları, reklam/tanıtım yazıları, röportaj, eleştiri, 
kısa hikâye veya blog yazıları 

Metinlerin uzunluğu Metin başına yaklaşık 100-120 kelime. 
Toplam yaklaşık 500 kelime 



Soru tipi Çoktan Seçmeli 

Cevaplama Adaylar ekranda görünen seçenekler üzerinde tercih ettikleri seçeneği 
tıklayarak işaretleme yaparlar. (Web tabanlı sınav) 

Puanlama/Ağırlık Muafiyet Sınavının %20’si 

 
 

 
READING 

Content Bölüm 1: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan metin 
 

Bölüm 2: Çoklu eşleştirmeli sorulardan oluşan metin 
 

Bölüm 3: Çoklu eşleştirmeli sorulardan oluşan metin 

Soru Sayısı Toplam 20 soru 

Test Ölçekleri   Ana fikir, 
Detayları anlama, 
Bağlamdan anlam çıkarma, 
Konuşmacının ton ve yaklaşımı, amacı 
Dolaylı anlatım, Çıkarım, referans, metin türü anlama 
Metin tutarlılığı ve uyumu anlama 

Metin türleri Dergi, gazete, makale yazıları, reklam/tanıtım yazıları, röportaj, eleştiri, 
kısa hikâye veya blog yazıları 

Metinlerin uzunluğu Metin başına yaklaşık 400-450 kelime. 
Toplam yaklaşık 1300 kelime 

Soru tipi Çoktan seçmeli-
Çoklu eşleştirme 

Cevaplama Adaylar ekranda görünen seçenekler üzerinde tercih ettikleri seçeneği 
tıklayarak işaretleme yaparlar. (Web tabanlı sınav) 

Puanlama/Ağırlık Muafiyet Sınavının %20’si 

 
 
 
 
 

YAZMA (20%) 
İDE MÜHENDİSLİK VE DİĞER BÖLÜMLER 

• Tartışmaya dayalı 
Deneme Yazısı 

bakış açılarını ifade eden / 
örnekler / nedenler / 
görüşler vb. tarafından 
desteklenen avantajları veya 
dezavantajları tartışan bir 
makale yazmak. 

• Görüş 
Bildiren 
Paragraf 

 
 
 

• Grafik/Tablo 
Yorumlama 

 

tanıdık bir konu 
hakkındaki görüşlerini 
ifade eden bir paragraf 
yazmak 
 
ana özellikleri 
seçerek ve 
raporlayarak 
bilgileri özetlemek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONUŞMA (20 %) 

 

GENEL TANIM 

Sınav Formatı Konuşma sınavı iki bölümden oluşur. 

Süre Toplam yaklaşık 8-10 dakika  

Etkileşim Modeli Bir aday ve iki denetçi  

Bir denetçi hem sınav yürütücü hem de değerlendirici olarak hareket eder ve 

sorular sorarak veya adaylar için görevler belirleyerek etkileşimi yönetir. 

Diğer denetçi yalnızca değerlendirici rolündedir ve etkileşime katılmaz.  

Soru tipi Etkileşimli tartışma: 2-4 dakikalık bir adayla tartışma- Sınav sorumlusu ile soru-

cevap 

Kısa konuşma: Verilen ifade veya soru üzerine adayın 2-4 dakikalık konuşması 

Puanlama/Ağırlık Adayların performansları, YDYO konuşma sınavı kriterleri kullanılarak iki denetçi 

tarafından değerlendirilir. 

SINAV YAPI VE BÖLÜMLERİ 

BÖLÜM 1 Adayın sınav sorumlusunun yönelttiği sorulara cevap vererek yürüttüğü diyalog. 

Soru Tipi ve Format Aday sınav sorumlusu tarafından yöneltilen bir dizi soruya cevap verir. Soruya 
yanıt vermeden önce adaya görüşlerini organize etmek için birkaç saniye süre 
verilebilir. Sorular günlük yaşam, genel kültür ve kişisel detayları içeren 
çeşitliliktedir.  

Test ölçeği Sosyal etkileşim, diyaloğu sürdürebilme 

Süre 
 

Max 5 dakika(toplam): 2-4 dakika görüş bildirme detay verme 

BÖLÜM 2 Verilen ifade veya soru üzerine görüş bildiren kısa konuşma 

Soru Tipi ve Format Aday görüş bildirir konuşmasını sürdürürken sınav sorumlusu etkileşime girmez, 
yalnızca sınav görevini verir. Ancak adayın konuya yabancı olmasından 
kaynaklanan durumlarda konuşmaya başlayamaması durumunda, sınav 
sorumlusu devam soruları yönelterek ve/veya konu/soruyu değiştirerek adaya 
yardımcı olabilir. 

Test ölçeği Daha geniş bir söylem birimi geliştirebilmek, fikirlerini ifade etmek ve 
gerekçelendirmek, konuları geliştirmek. 

Süre Max 5 dakika (toplam): 2-4 dakika görüşlerini bildirme ve bunları 
destekleme/gerekçelendirme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muafiyet Sınavı neyi ölçer? 
Bu sınav bölüm derslerine başlayabilmek için gerekli olan dil bilgi ve becerilerini ölçer. Bu nedenle bu sınavla 
hazırlık sınıfından muaf olup olmadığın ve doğrudan fakültende derslere başlayıp başlayamayacağın belirlenir. 
 
Sınava girebilmem için neye ihtiyacım var? 
İnternet erişimi olan bir masaüstü/dizüstü bilgisayar veya cep telefonu ile dinleme soruları için kulaklık 
gerekecektir. Ayrıca, sınav sistemine girişte Google Chrome veya Firefox kullanmanı tavsiye ederiz.  
Konuşma sınavı Microsoft Teams üzerinde oluşturulan sınıflarda yapılacaktır. Bu sınav için yukarıda belirtilen 
özelliklere ek olarak kamera veya webcam özelliğinin de bulunması gereklidir. Sınav oturumları değerlendirme 
ve kontrol amaçlı olarak sınav sorumluları tarafından ses/görüntü kaydına alınacaktır. 
 
Sınava nasıl gireceğim? 
Cep telefonunuza (ve/veya mail yoluyla) sınav sistemine nasıl gireceğiniz ile ilgili bilgi mesajı gelecektir. Ayrıca 
resmi internet sayfamızın duyurular kısmındaki gerekli bilgilendirmeleri takip etmeniz gerekmektedir. 
(sfl.karabuk.edu.tr – Duyurular) 
 
Sınavda tüm soruları cevaplandırmalı mıyım? 
Sınavdaki tüm soruları cevaplandırmalısın. Cevabınızın doğruluğundan emin olmasanız dahi tahmin ettiğiniz en 
kuvvetli seçeneği belirterek soruyu cevaplandırınız. Yanlış cevaplarınız doğru yanıtlarınızdan alacağınız puanı 
etkilemeyecektir.  
Yazma ve konuşma bölümünde konuya bağı kalmalı ve ilgisiz görüş ve detay belirtmekten kaçınmalısın. 
 
Yazma ve konuşma bölümü sınavına girmezsem ne olur? 
Bu bölümlerden puan alamayacaksın. Kaçırdığın herhangi bir bölüm için telafi sınavı yapılmayacaktır. 
 
Bu sınava girmezsem ne olur? 
Seviye Belirleme Sınavında aldığın puana göre uygun seviyeye yerleştirilir ve doğrudan hazırlık sınıfında 
derslere başlarsın. Bu sınavda performansın belirlenemeyeceği için fakültende derse başlama şansını 
kaybedersin. Sınavı kaçırdığın taktirde telafisi yoktur. 
 
 
 
 


