
(ODTÜ KKK) Sıkça Sorulan Sorular 
 

Sınavın içeriği ve puan dağılımı 

nasıl olacak? 

 

Sınav 3 bölümden oluşacak: Okuma, Sözcük ve Yazma. 

Bu bölümlerin sınav içindeki ağırlıkları ise şöyle: Okuma 60 puan, 

Sözcük 10 ve Yazma 30 puan. 

Sınav bölümlerine ayrılan zaman 

ne kadardır? 

 

Okuma bölümü 60 dakika, Sözcük bölümü 10 dakika ve Yazma 

bölümü 30 dakika olacak şekilde planlandı. 

Bu 3 bölüm ayrı sınav aktivitesi olarak yapılacak ve bir bölüm 

bittiğinde diğer bölüme hemen geçilebilecek. Ancak bölümlerin o 

bölüm için ayrılan zamanın bitiminden önce bitirilmesi durumunda 

artan zaman diğer bölümlere aktarılmayacaktır. 

Sınavın yazma bölümü 

bilgisayarda mı kağıt üzerinde mi 

yapılacak? 

Adayların yazma bölümünü klavye kullanarak tamamlamaları 

gerekmektedir. 

Sınav içeriği ve örnek soruların 

olduğu bir kaynak var mı? 

 

Evet. METU-SFL English Proficiency Exam A Guide for Test 

Takers aşağıdaki adreste erişime açıktır. 

https://epe.metu.edu.tr/EpeKitapcigi.pdf  

Sınav oturum bilgilerine nereden 

ulaşabilirim? 

 

Sınav süresince gözetmenler tarafından bir video konferans 

program olan Cisco-Webex ile izleniyor olacaksınız. Sınavınızı 

hangi Cisco-Webex oturumunda alacağınız en geç sınavdan bir 

gün önce size email youlyla duyurulacaktır.  

Sınav sonuçları ne zaman ve 

nerede açıklanacak? 

 

Sınav sonuçları akademik takvimde ilan edilen tarihte açıklanır. 

Sonuçlara http://epe.metu.edu.tr adresindeki ilgili bağlantıdan 

erişilir.  

Sınavda Mac bilgisayar 

kullanılabilir mi? Sınavı cep 

telefonu/tablet ile almak mümkün 

mü? 

Sınavda Mac bilgisayar kullanılabilir ancak sınav sorularının cep 

telefonu veya tablet kullanarak yanıtlanması mümkün 

görünmemektedir.   

https://epe.metu.edu.tr/EpeKitapcigi.pdf
http://epe.metu.edu.tr/


Sınav esnasında gözetmenlere  

soru sorulabilir mi? 

Sınav içeriği ile ilgili olmamak kaydı ile gözetmenlere sorularınızı 

Webex chat box aracılığı ile sorabilirsiniz. 

Sınav sonucuma itiraz edebilir 

miyim?  

 

Sınav sonuçları açıklandığında ODTÜ KKK’da sınava giren  

1- ODTÜ KKK öğencileri için sınav itirazı şu şekilde 

yapılır:https://ncc.metu.edu.tr/tr adresinden “Intranet”e 

girip, “Talepler”in altındaki “Öğrenci Formları’ndan “İYS 

İtiraz Dilekçesi” tıklanarak açılan form doldurulur. 

2- ODTÜ KKK öğrencisi olmayan adaylar 

nccreg@metu.edu.tr veya zgoren@metu.edu.tr adreslerine 

e-posta yazarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. 

!!! Lütfen itirazlarınızı http://epe.metu.edu.tr/ adresindeki sayfadan 

YAPMAYINIZ !!! 

 Sınava itiraz ettim ama itirazımı 

geri almak istiyorum. 

nccreg@metu.edu.tr veya zgoren@metu.edu.tr adreslerine e-

posta yazarak bu talebinizi bildirebilirsiniz. 

Sınav sonucum 84,5. ENG 101 

dersinden muafiyet için yeterli 

midir? 

Evet. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen 

dokümana aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.  

https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler/#G  

Sınav sonuç belgesi alabilmek 

için ne yapmalıyım? 

Sınav sonuç belgenizi temin etmek için ODTÜ KKK Öğrenci İşleri 

Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

nccreg@metu.edu.tr 
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