Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Almanca Hazırlık Eğitimi Öğrencilerinin Dikkatine
Online Almanca Yeterlilik Sınavı Takvimi aşağıda belirtildiği gibidir:
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oluşturulacak
Google Classroom
Sınav için
oluşturulacak
Google Classroom
Sınav için
oluşturulacak
Google Classroom
Sınav için
gönderilecek olan
Google Meet linki
Sınav için
gönderilecek olan
Google Meet linki

Online Almanca Yeterlilik Sınavı ile ilgili aşağıdaki hususların dikkate alınması
gerekmektedir.
Almanca Yeterlilik Sınavı online olarak yapılacaktır ve 4 sınav bölümünden oluşmaktadır:
Sözlü Anlatım (MA), Dinleme-Anlama (HV), Okuma-Anlama (LV), Yazılı Anlatım (SA).
Sınavın Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama ve Yazılı Anlatım sınav bölümleri 27.07.2021
tarihinde yapılacaktır (bk. sınav programı). Sınavın Sözlü Anlatım bölümü 28.07.2021 ve
29.07.2021 tarihlerinde yapılacaktır (bk. sınav programı). Öğrencilerin hangi Sözlü Anlatım
(MA) sınavına hangi tarihte gireceğini listeden kontrol etmesi gerekmektedir. Sözlü Anlatım
(MA) sınav listesi Web sayfamızda duyurulacaktır.
1. Sınavın Sözlü Anlatım (konuşma) (MA) bölümü için her bir öğrenciye görevli öğretim
elemanı tarafından mail yoluyla Google Meet kodu ve sınava giriş saati gönderilecektir.
Kendilerine bildirilen sınav saatinde belirtilen Google Meet bağlantısında hazır
bulunmayan öğrenciler, Sözlü Anlatım (MA) sınavına giremezler.
2. Sınavın Okuma-Anlama (LV), Dinleme-Anlama (HV) ve Yazılı Anlatım (SA)
bölümleri için e-sınav sınıfı kapsamında bir Google Classroom oluşturulacaktır.
Öğrencilerin Google Classroom üzerinden mail alım ayarlarını açmaları gerekmektedir.
Kendisine gönderilecek olan Google Classroom davetini kabul etmeyen öğrencilerin,
Almanca Yeterlilik Sınavının HV, LV ve SA sınav bölümlerine girmeleri mümkün
değildir.
3. Almanca Yeterlilik Sınavının Yazılı Anlatım (SA) bölümünde öğrenciler ile Google
Classroom üzerinden Yazılı Anlatım (SA) sınav sorusu paylaşılacaktır. Öğrenciler SA
metinlerini online olarak değil, el yazısı ile A4 kağıdına yazacaklardır. Bunun için

öğrencilerin sınav öncesi boş bir A4 kâğıdı, yazmak için mutlaka tükenmez kalem ve
highlighter kalem (fosforlu kalem) hazır bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin, SA sınavının sonunda yazdıkları cevap metninin fotoğrafını veya taranmış
halini ilgili öğretim elemanına en geç 15 dk içinde göndermeleri gerekmektedir. Geçerli
bir mazeret belirtmeksizin bu süreyi aşan öğrencilerin Yazılı Anlatım (SA) bölümü
sınavları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin Yazılı Anlatım (SA) sınav bölümü
süresince kameralarının açık ve yüzlerinin tanınır bir halde olması gerekmektedir.
4. Üniversitemizin 23.12.2020 tarihli ve 2020/122 sayılı Senato Kararı gereğince sınav
günü belirtilen saatte, öğrencilerin kameralar açık bir şekilde TAÜ Öğrenci Kimlikleri
veya T.C. Kimlik Kartları ile kendilerine mail ile gönderilen Google Meet bağlantısında
hazır bulunmaları gerekmektedir.
5. Öğrencilerin sınav süresince kameralarının açık ve yüzlerinin görünür durumda olması
gerekmektedir.
6. Öğrencilerin kimlik kontrolünden itibaren tüm performansları kayıt altına alınacaktır.
7. Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde sınavlarını tamamlayıp sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
8. Tüm öğrencilerimizin bilgisayar, kamera ve internet bağlantısı gibi online sınav için
gerekli olan teçhizatı sağlanması gerekmektedir. Yeterlilik sınavının mazeret sınavı
yoktur.
9. Bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrenciler, gözetmen eşliğinde
Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuvarında sınava girebilirler.
Bunun için
öğrencilerin YDYO Müdürlüğüne 14.07.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar dilekçe
ile talepte bulunması gerekmektedir.
Tüm öğrencilerin TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİM İÇİ SINAVLARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR a uyması gerekmektedir.
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/announcement/announcement_144.pdf
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