
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

2022-23 BAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET VE DÜZEY 

BELİRLEME SINAVI YÖNERGESİ 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 2022-23 

akademik yılı Bahar yarıyılında Yatay Geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz için Hazırlık sınıfı Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavını bölgemizdeki 

deprem felaketinin oluşturduğu koşullar nedeniyle çevrimiçi (Online) olarak yapma 

kararı almış bulunmaktayız.  

Sınav ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

1 
Sınav 07.03.2023 Salı günü çevrimiçi (Online) olarak yapılacaktır. Bu sınavlar 
gözetmen hocalarımızın online denetiminde yapılacaktır. 
 

2: OTURUMLAR 
Sınav YAZILI SINAV ve KONUŞMA SINAVI olmak üzere iki oturumdan oluşacaktır. 
Birinci oturum (yazılı) 07.03.2023 Salı günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi OYS (oys.hku.edu.tr) üzerinden 
yapılacaktır. İkinci oturum (konuşma) ise aynı gün saat 13.00’te başlayacaktır.  
 

3: KULLANICI BİLGİLERİ 
Öğrencilerin OYS’ne giriş yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifreler öğrencilerin kayıt 
aşamasında öğrenci işlerine verdikleri mail adreslerine gönderilecektir. Öğrenciler 
bilgilerini almak için zekeriya.durmaz@hku.edu.tr mail adresi üzerinden iletişime 
geçebilirler.  

4: YAZILI SINAV 
Kimlik kontrolü ve sınav ile ilgili bilgi paylaşımı için öğrencilerimizin sınav günü saat 
9.45’de OYS üzerinde oluşturulan toplantıya girmeleri gerekmektedir. Birinci oturum 
bitene kadar öğrencilerimiz bu toplantı odasında kameralarını ve mikrofonlarını 
gözetmenler için açık tutmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin belirtilen süre 
içerisinde “Sınavı Tamamla” sekmesine tıklayarak sınavı tamamlamaları 
gerekmektedir. 

Sınav Kullanım Kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayınız. 
5: KONUŞMA SINAVI 

 Sınav Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. 
 Öğrencilerimizin sınav öncesinde kamera ve mikrofonlarının çalışır durumda 

olması gerekmektedir. 
 Öğrencilerimizin sınava başlamadan önce kimliklerini gözetmen hocalarına 

göstermeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin sınav başlamadan 
önce kimliklerini de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

 Çevrimiçi (Online) toplantıya katılmayan ve/veya sınav esnasında kamera ve 
mikrofonunu açmayan öğrencilerimizin sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu 
durumlardan kaynaklanan problemlerden öğrenciler sorumludur. 

 Konuşma Sınavı ve Yazılı Sınav için Zoom platformu linkleri öğrencilere 
mail yoluyla gönderilecektir.  

 
Tüm duyurular için ydy.hku.edu.tr web adresimiz duyurular sekmesini takipte 

kalınız. 
 

https://oys.hku.edu.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
mailto:zekeriya.durmaz@hku.edu.tr
https://ydy.hku.edu.tr/wp-content/uploads/2023/03/OYS-Ogrenci-icin-Sinav-Kullanim-Kilavuzu-2.pdf
https://ydy.hku.edu.tr/

