15 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILACAK DÜZEY BELİRLEME SINAVI’NA
GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1) Sınav, Yaşar Üniversitesi BORNOVA YERLEŞKESİ’NDE Y BİNASINDA gerçekleştirilecektir.
2) Sınava sadece 2017-18 akademik yılında Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim görecek öğrenciler
girecektir.
3) Sınava girecek öğrencilerin yanlarında okul kimliklerini VE resimli bir resmi kimlik belgesini
(ehliyet, nüfus cüzdanı ya da pasaport) bulundurmaları zorunludur. Kimlik belgelerinden
herhangi birinin eksik olması ya da resimden kimlik tespiti yapılamaması öğrencinin sınava
alınmaması için sebep oluşturabilir.
4) Sınav tek oturumda yapılacaktır. Sınav 14:00’da başlayacak; 15:30’da sona erecektir.
5) Oturumun ilk bölümü “Listening” sınavı olduğundan geç kalan öğrenciler ancak “Listening”
bölümünün bitimini takip eden ilk 10 dakika içerisinde sınava katılabileceklerdir. Bu nedenle
“Listening” bölümünü kaçırmamak için öğrencilerin sınava geç kalmamaları önemle duyurulur.
6) Sınavda optik formlar kullanılacağından öğrencilerin yanlarında öğrenci numaralarını ve
yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları zorunludur. Kalem ve silgi alışverişinde
bulunmak kopya teşebbüsü olarak değerlendirilecektir.
7) Sınavın gerçekleştirildiği salon ve koridorlara öğrenci ve görevlilerden başkası giremeyecektir.
8) Öğrencilerin sınava girecekleri salonlar ve derslikler ydy.yasar.edu.tr sayfasından 14 EYLÜL
2017 tarihinde yayınlanacaktır.
9) Öğrencilerin sınavdan önce isimlerini ve hangi salonlarda sınava gireceklerini listelerden kontrol
etmeleri gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilerin sınav başlamadan en az yarım saat önce
(13:30’da) okulda bulunmaları önerilir.
10) Sınav sonuçları 17 EYLÜL 2017 tarihinde saat 10:00’dan sonra internet yoluyla duyurulacaktır.
(ydy.yasar.edu.tr)
11) Düzey Belirleme Sınavı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için http://ydy.yasar.edu.tr/duzeybelirleme-sinavi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sınav sırasında uyulması gereken kurallar:
1) Sınavın ilk 30 dakikası ile son 15 dakikasında öğrenciler sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
2) Sınav süresince elektronik araçlar ( Mobil telefon, PDA, MP3 Player vb.) kapalı ve
ulaşılamayacak bir yerde tutulmalıdır.

3) Saati kontrol etmek amaçlı olsa dahi cep telefonu kullanılamayacaktır.
kullanmaya teşebbüs etmek kopya girişimi sayılacaktır.

Cep telefonunu

4) Sınav süresince öğrenciler dışarı çıkamayacaklar, sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
(Tuvalet, su vb gereksinimler sınav öncesi giderilecektir.)
5) Sınav boyunca su dışında herhangi birşey içmek ya da yemek yasaktır.
6) Sınavda konuşmak/soru sormak kopya teşebbüsü olarak değerlendirilecektir.

