
ÖNEMLİ DUYURU! 

Üniversitemizin öğretim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) İngilizce olan 

bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve hazırlık sınıfında bir önceki 

eğitim-öğretim yılında başarısız olmuş öğrenciler için yapılacak olan MUAFİYET 

sınavımız 5 Ekim tarihinde saat 11:00’da yüz yüze İzmir Demokrasi Üniversitesi 

Rektörlük binasında yapılacaktır. Sınav 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda konuşma ve yazma bölümleri olmayacak, sınav tek günde bitecektir. Sınav süresi 

120 dakikadır.  Sınav örnek soruları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

http://ydyo.idu.edu.tr/educat/dosya/Muafiyet_Seviye%20Tespit%20s%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96rne%C4%9Fi_Sample%20Questions%2

0for%20ExemptionPlacement%20Test.pdf 

Yapılacak olan muafiyet sınavı aynı zamanda seviye tespit sınavı olarak da kullanılacak olup öğrencilerin cevaplarını 

buna göre vermeleri önem arz etmektedir. Üniversiteye yabancı dil puanıyla yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına 

girmedikleri takdirde doğrudan ileri düzey olan C kurundan eğitimlerine başlarlar. Diğer bölüm öğrencileri ise sınava 

girmedikleri takdirde temel düzey olan A kurundan eğitime başlarlar.  

Muafiyet sınavından İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için 100 üzerinden en az 80 puan 

alanlar, diğer %100 ve %30 İngilizce programlarda eğitim veren bölümler için ise 100 üzerinden en az 70 puan alanlar 

zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine başlarlar. 

Sizler için gerekli tedbirleri alınacaktır. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve dezenfektan bulunacaktır ve seyreltilmiş 

sınıflarda sınava alınacaksınız.  

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: 

- Sınava girmek isteyen öğrencilerin en geç 04.10.2020 saat 20:00’ye kadar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınava 

katılmak istiyorum butonunu işaretlemeleri gerekmektedir. https://obs.idu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

- Öğrencilerin fotoğraflı kimlik ibraz etmeleri gerekmektedir. 

-Öğrenciler sınav için kendi kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmelidir.  

-Öğrenciler sınav saatinden en az 1 saat önce binada hazır bulunmalıdır.  

-Maskesiz öğrenciler binaya alınmayacaktır.   

- Öğrenciler sınav sırasında yanında cep telefonu bulundurmamalıdır.  

- Optik formlara öğrenci numaranızı işaretleyeceksiniz bu yüzden İDÜ öğrenci numaralarınızın yanınızda olduğundan 

emin olunuz.  

http://ydyo.idu.edu.tr/educat/dosya/Muafiyet_Seviye%20Tespit%20s%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96rne%C4%9Fi_Sample%20Questions%20for%20ExemptionPlacement%20Test.pdf
http://ydyo.idu.edu.tr/educat/dosya/Muafiyet_Seviye%20Tespit%20s%C4%B1nav%C4%B1%20%C3%96rne%C4%9Fi_Sample%20Questions%20for%20ExemptionPlacement%20Test.pdf
https://obs.idu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx


-HES kodu riskli olan öğrenciler binaya alınmayacaktır. HES kodunu uygulama üzerinden gösteren öğrencilerin geçişi 

sadece barkod okutma şeklinde olacağı için zaman kazandırıcı olacaktır. Barkod yoksa da gelen kodu girişte personele 

söylemeleri gerekecektir.  

 



YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN HES KODU ALIMI 

 

BÜYÜK HARFLERLE ARALARINDA BİR BOŞLUK BIRAKARAK 2023’E 

GÖNDERİNİZ, GELEN KODU GÖREVLİYE GÖSTERİNİZ.  

 

HES  UYRUK  PASAPORT SERİ NO  

DOĞUM YILI   SOYADI 

 

HES DANIŞMA HATTI; 0 850 477 04 77 

 

 

HOW TO GET HES CODE FOR FOREIGN STUDENTS 

 

WRITE WITH CAPITAL LETTERS BY LEAVING A SPACE BETWEEN 

THE WORDS AND SEND A TEXT MESSAGE TO 2023, SHOW THE 

CODE THAT YOU HAVE RECEIVED TO THE STAFF. 

 

HES  NATIONALITY PASSPORT SERIAL NUMBER 

YEAR OF BIRTH  SURNAME 

 

HES CALL CENTER; 0 850 477 04 77 


