2021-2022 AKADEMİK YILI
DİLMER TÜRKÇE SERTİFİKA SINAVI – ÖĞRENCİ REHBERİ
Sertifika Sınavı Programı
Sertifika sınavı 03.11.2021 tarihinde Mahmutbey Yerleşkesi A Blok A203 no’lu sınav salonunda
gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki tabloda sınav bölümleri, başlangıç-bitiş saatleri ve sınav süresi gibi bilgileri
görebilirsiniz.
Sınav Bölümleri
Dinleme, Okuma, Dil ve Kelime
09:30- 12:30
Bilgisi
03.11.2021
(3 saat)
30 dk. ara
Yazma
13:00-13:40
03.11.2021
(40 dakika)
20 dk. ara
Konuşma
14:00-14:20
03.11.2021
(Yüz yüze)
*SINAV LİNKLERİ ÖĞRENCILERE MAİL ATILMAYACAKTIR. ÖĞRENCİLER UZEM’E GİRİŞ YAPTIKLARINDA
SINAVI GÖRECEKLERDİR.
Sertifika Sınavı İçeriği
Bu sınav dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Sınavda 1 yazma konusu, 120
dinleme, okuma ve dil bilgisi sorusu ve seviyelere uygun konuşma konuları bulunmaktadır.
Sertifika Sınavı Formatı
Her bir bölümün kendine ait sınav süresi bulunmaktadır. Sınav süreleri kişisel bilgiler doldurulurken ve
sorular okunurken harcanan süre göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Sınav formları sürelidir, bu yüzden yukarıda verilen saat aralıkları dahilinde açılıp kapanacaklardır. Sınava
erken başlanması ya da ek süre verilmesi söz konusu değildir. Bu yüzden sınav talimatlarını dikkatle
takip etmek, sınavı sorunsuz bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır. Dinleme bölümünde öğrencilerin
dinleme parçasını iki kez dinlemeleri gerekmektedir. Kaydı üçüncü kez dinlemek, öğrencilerin zaman
kaybetmesine neden olacaktır.
Öğrencilerin bütün soruları işaretlemeleri gerekmektedir. Sınav süresince sorular arasında geçiş
yapılabilirken sınav bölümleri arasında geçiş yapmak mümkün değildir. Emin olmadığınız bir soru
olduğunda vakit kaybetmemek adına bir sonraki soruya geçebilir, daha sonra fırsat bulduğunuzda tekrar
aynı soruya geri dönebilirsiniz.
Sertifika Sınavı için Kullanılan Programlar
Sınavın yazılı bölümleri için öğrencilerin Altınbaş hesaplarını kullanarak UZEM’e giriş yapması
gerekmektedir. Giriş yaptıklarında 03.11.2021 DİLMER Türkçe Sertifika Sınavı başlığıyla sınav modülünü
göreceklerdir. Herhangi bir program indirilmesine gerek yoktur.
Sertifika Sınavına Giriş
Öğrenciler sınavı Mahmutbey Yerleşkesi A Blok A603 no’lu sınav salonunda alacaklardır. Dinleme parçaları
için kişilerin 3.5mm jaklı bir kulaklık getirmeleri zorunludur. Pandemi şartları nedeniyle yedek kulaklık
temini yapılamamaktadır.
Öğrenciler sınav saati gelmeden sınavı görüntüleyemezler. Yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere her
bölümün kendine ait başlama ve bitiş saati vardır. Ancak, öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika
önce bilgisayarlarının başında bulunmaları gerekmektedir. Sınav öncesinde internet bağlantısı, kamera
ve mikrofonla ilgili bir problem olmadığından emin olunmalıdır. Herhangi bir problem olması dahilinde
öğrenciler sınav başlamadan önce gözetmenleriyle iletişime geçmelidir. Nedeni ne olursa olsun hiçbir
şekilde ek süre verilmeyecektir.

