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Sevgili Öğrenciler, 

2022-YKS ile Üniversitemize yerleşen ve kayıt yaptıran  (Hazırlık Eğitimi Zorunlu 

Bölümler Hariç) ve hali hazırdaki öğrencilerimiz için fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarının birinci sınıflarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/ı maddesinde öngörülen 

ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmaları için 20 Eylül 2022 Salı günü saat 13.00-15.00 

arasında Zorunlu Yabancı Dil ( Temel İngilizce ) Muafiyet Sınavı yapılacaktır. 

Üniversitemize 2022-YKS ile yerleşip, yeni kayıt yaptıran  öğrencilerimizin sınav için başvuru yapması 

gerekmemektedir. Üniversitemize kayıt yaptırmış olması başvuru olarak kabul edilecektir. 

Üniversitemize 2021 ve daha öncesinde kayıt yaptırmış ve Zorunlu Yabancı Dil dersinden başarısız olup 

muafiyet sınavına girecek ara sınıf öğrencilerimizin 24 Ağustos – 5 Eylül 2022 tarihleri arasında sınava 

başvuru yapması gerekmektedir. 

2021 ve öncesi kayıtlı ara sınıf öğrencileri sınav başvuru formu için tıklayınız. 

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı UZEM ( https://uzem.ogu.edu.tr ) 

üzerinden çevrimiçi uygulanacaktır. 

Yeni kayıt öğrencilerimize ÖSYM ile paylaştıkları e-posta üzerinden sınav davetiyesi gönderilecektir. 

UZEM'e giriş yapabilmek için öncesinde gerekli onay ve doğrulama işlemlerinin yapılmış olması 

gerekmektedir. Dolayısı ile öğrencilerimizin bu e-postaları (spamları da ) kontrol etmeleri önemlidir. 

Kayıt altına alınan sınavlar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında saklanacaktır. 

E-sınav esnasında yaşanabilecek teknik sorunlarla ilgili sorumluluk öğrenciye aittir. 

E-sınavlarda kopya çekme, yardım alma, sınav akışını bozma, görüntü alma, video kaydı yapma vb. 

durumların tespitinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

doğrultusunda disiplin soruşturması açılacaktır. 

E-sınavlarda sorulacak soruların telif hakkı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu'na aittir. Bu sınavlarda sorulacak soruların kopyalanması, kaydedilmesi ve başka kişiler ile 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehDM4MoAvbaOnteebp2_hmiZU5Oi-kWOBunRbP75hSkUqmZg/viewform?usp=sf_link
https://uzem.ogu.edu.tr/


paylaşılması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda ilgili kanunlar doğrultusunda bu kişiler ile ilgili hukuki 

işlemler başlatılacaktır. 

 E-sınavlara ilan edilen tarih ve saatlerde katılım zorunludur. Aksi takdirde öğrencinin sınavı geçersiz 

sayılacaktır ya da sınava alınmayacaktır. 

Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 

Muafiyet sınavı, Öğrencilerimizin okuduğunu anlama yetisini, kelime ve dil bilgisini (reading 

comprehension, vocabulary and grammar) ölçmek üzere hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan 

oluşmaktadır. 

* Muafiyet sınavından 100 üzerinden 50 ve üzeri not alanlar, yabancı dil eğitiminden muaf olurlar. 

 


