
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

ERASMUS/SECONDOS YABANCI DİL SINAVI 

(İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA) 

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus/Secondos Yabancı Dil Sınavı 2 aşamalı 

olarak yapılacaktır. 1. Aşama (Yeterlik Sınavı) UKEY üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Bu sınavda en az 80 puan alan adaylar 2. Aşama (Seviye Tespit) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. 

2. Aşama sınavı yüz yüze yapılacak, en az 75 puan (B2) alan adaylar değişim programlarına 

başvurabilecektir. 

1. Aşama: Yeterlik Sınavı (Çevrim içi)  

Sınav Tarihi: 28.02.2022 Pazartesi 

Almanca ve Fransızca  : Saat 14:00 

İngilizce   : Saat 17:00 

• Sınav Başvuruları 01.02-21.02.2022 tarihleri arasında UKEY üzerinden yapılacaktır. 

• 1. Aşama sınavı UKEY üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. UKEY Kullanma 

Kılavuzu ve e-Sınav Kullanma Kılavuzuna https://ukey.uludag.edu.tr/Home?ReturnUrl=%2f 

adresinden erişilebilmektedir. 

• 1. Aşama sınavı ‘Dil Bilgisi’, ‘Sözcük Bilgisi’ ve ‘Okuduğunu Anlama’ becerisini ölçmeye 

yönelik 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır: 

 

− Verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan dil bilgisi yapısını bulma (17) 

− Verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan sözcük veya sözcük öbeğini bulma (17) 

− Soruları verilen paragrafa göre cevaplama (16) 

 

• Her soru 2 puan değerindedir. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemez. 

• Sınav süresi 75 dakikadır. 

• Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan alan adaylar 2. Aşama sınavına katılmaya hak 

kazanacaktır. 

• 2. Aşama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav salonları 01.03.2022 

tarihinde ydyo.uludag.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

• Bu sınavın amacı yalnızca adayların 2. Aşama sınavına katılabilecek yeterlikte olup olmadığını 

ölçmektir. Nihai sınav puanına katkısı yoktur.  

• 1. Aşama sınavında başarısız olan öğrencilere sınav sonuç belgesi düzenlenmeyecektir.  

 

 

https://ukey.uludag.edu.tr/Home?ReturnUrl=%2f
http://uludag.edu.tr/ydyo


2. Aşama: Seviye Tespit sınavı (Yüz yüze)  

Sınav Tarihi: 02.03.2022, Çarşamba, 

Almanca ve Fransızca  : Saat 14:00 

İngilizce   : Saat 17:00 

• 2. Aşama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav salonları 01.03.2022 

tarihinde ydyo.uludag.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

• 2. Aşama sınavı yüz yüze, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Ali Osman Sönmez Kampüsü) 

yapılacaktır.  

• Sınav 80 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır: 

 

− Verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan dil bilgisi yapısını bulma (15) 

− Verilen cümleyi en uygun şekilde tamamlayan sözcük veya sözcük öbeğini bulma (10) 

− Verilen parçadaki boşluklara uygun sözcük veya ifadeleri bulma (5)  

− Yarım bırakılan cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulma (3)  

− Verilen yabancı dildeki cümleye anlamca en yakın yabancı dildeki seçeneği bulma (3) 

− Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere en uygun ifadeyi bulma (4)  

− Verilen paragrafta boş bırakılan yere en uygun cümleyi bulma (3) 

− Soruları verilen okuma parçasına göre cevaplama (3 okuma parçası x 4 soru) 

− Verilen cümleleri anlamlı bir paragraf oluşturacak şekilde sıralama (3) 

− Verilen durumda söylenebilecek en uygun ifadeyi bulma (3) 

− Verilen paragrafta anlamı bozan cümleyi bulma (3) 

− Verilen Türkçe cümleye anlamca en yakın yabancı dildeki cümleyi bulma (3) 

− Verilen yabancı dildeki cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulma (3) 

− Soruları dinlenilen parçaya göre cevaplama (2 dinleme parçası x 5 soru) 

 

• Her soru 1.25 puan değerindedir. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemez. 

• Sınav süresi 120 dakikadır. 

• Değişim programlarından yararlanmak için 2. Aşama sınavından 100 puan üzerinden en az 75 

puan (B2) almak gerekmektedir.  

• 2. Aşama Sınav Sonuç Düzeyleri:  

30-44 puan  = A1 

45-59 puan  = A2 

60-74 puan  = B1 

75-100 puan  = B2 

• Sınav sonuçları 04.03.2022 tarihinden itibaren UKEY üzerinden görüntülenebilecektir. 

http://uludag.edu.tr/ydyo

