
SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) VE YABANCI DİL YETERLİK SINAVI (YDYS) 

Birinci Aşama: Seviye Tespit Sınavı (STS) 

• Bu sınav Hazırlık Okulumuz tarafından hazırlanır ve uygulanır. 

• Üniversitemize kayıt yaptıran bütün öğrencilerin bu sınava girmeleri gerekmektedir. 

• Bu sınav öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek ve seviyelerine uygun bir sınıfa 
yerleştirilebilmelerini sağlamak adına yapılmaktadır. 

• Sınav yüz yüz olarak yapılır. 

• 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır. 

• Sınav içerisinde DİNLEME, OKUMA, DİL BİLGİSİ ve KELİME BİLGİSİ becerilerini ölçen 
sorular yer almaktadır. 

• Sınava giren öğrencilerin başarılı sayılıp bir sonraki aşamaya devam edebilmeleri için 
100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekmektedir. İngilizce Mütercim 
Tercümanlık Bölümü için geçer not 80’dir. 

• Bu aşamada başarısı olan öğrenciler A KURU öğrencisi olarak eğitimlerine devam 
ederler. 

• Hazırlık Okulu Eğitim Süresi: 1 akademik yıl/ 2 dönem  

İkinci Aşama: Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS)  

• Bu sınav Hazırlık Okulumuz tarafından hazırlanır ve uygulanır. 

• Birinci Aşama olan Seviye Tespit Sınavı (STS)’ndan başarılı olan öğrenciler bu 
aşamaya girebilirler. 

• Sınav yüz yüz olarak yapılır. 

• Sınav YAZMA ve KONUŞMA becerilerini değerlendirmek amaçlıdır.  

• Öğrenciler öncelikli olarak YAZMA becerisini ölçmek adına yazılı bir sınavına alınırlar.  

• Bu kısımda öğrencilerinden kendilerine verilen bir konu üzerine fikirlerini belirten, 
İngilizce kompozisyon yazma kurallarına uygun bir kompozisyon yazmaları 
istenmektedir. 

• YAZMA sınavından sonra öğrenciler KONUŞMA becerilerini ölçmek adına sözlü bir 
sınavına alınırlar. 

• Bu kısımda öğrenciler bire bir olarak öğretim görevlileri tarafından sınava alınırlar ve 
sorulan sorulara cevap vererek kendilerini İngilizce sözlü olarak ifade etme becerileri 
ölçülür. 

• Bu aşamada başarısı olan öğrenciler B KURU öğrencisi olarak eğitimlerine devam 
ederler. 

• Hazırlık Okulu Eğitim Süresi: 1 dönem  

 

 



Notlandırma Hakkında Bilgi: 

• Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanın 50%; 

Yazma Becerisini ölçmek için yapılan yazılı sınavın 30%; 

Konuşma Becerisini ölçmek için yapılan sözlü sınavın 20% alınarak öğrencilerin 
Hazırlık Atlama Notu hesaplanacaktır.  

• Öğrencilerin Hazırlık Okulu eğitiminden muaf olabilmeleri için Hazırlık Atlama 
Notu’nun en az 60 (100 üzerinden) olması gerekmektedir.  

• İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için istenilen geçme notu 80’dir. 

Sınav Tarihleri Hakkında Bilgi: 

• Ankara Bilim Üniversitesi 2022–2023 Akademik Yılı Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil 
Yeterlik Sınavı Eylül 2022 içerisinde yapılacaktır.  

• Yapılacak olan sınavlara ait detaylı bilgiler ve tarihler üniversitemiz web sitesinde ilan 
edilecektir.  


