
ODTÜ-Kuzey Kıbrıs Kampüsü, İngilizce Hazırlık Programı (İHP),  

Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavı (ÇSBS) 

METU-Northern Cyprus Campus, English Preparatory Program (EPP),  

Online Placement Exam (OPE) 

 
 
Sevgili Öğrenciler/Dear Students, 

Okulumuzu yeni kazanan bütün öğrencilerimiz 7-8-9 Eylül 2022 tarihinde OdtüClass üzerinden 

yapılacak olan Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavına (ÇSBS) girmek zorundadır. ÇSBS 7 Eylül 2022 

saat 10:00’da OdtüClass Placement Dersinde açılacak ve 9 Eylül 2022 saat 18:00’e kadar açık 

kalacaktır. 

All newly registered students have to take the Online Placement Exam (OPE), which will be given on 7-

8-9 September 2022, via OdtüClass. The OPE will be available from 7 September 2022 at 10:00am to 9  

September 2022 at 18:00pm on Placement Course in OdtüClass. 

Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavı (ÇSBS) sonuçları açıklanmayacaktır. Öğrencilerimiz eğitim görecekleri 

sınıflarını/kurlarını en geç 2 Ekim 2022 tarihinde OdtüClass veya hoibs üzerinden öğrenebileceklerdir. 

The results of the Online Placement Exam (OPE) will NOT be announced. You will be able to see 

your classes/levels on OdtüClass or hoibs by October 02, 2022. 

 

 
Sıkça Sorulan Sorular/Frequently Asked Questions 

1. ÇSBS nedir? / What is the OPE? 

Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavı (ÇSBS) İngilizce Hazırlık Programı’na öğrenim görecek olan 
öğrencilerimizin düzeylerinin belirlenmesi ve eğitimlerini doğru sınıfta ve etkili bir şekilde 
alabilmeleri için uygulanan bir sınavdır. 

The Online Placement Exam (OPE) is an exam that is given to assess the English level of the 

students who are going to study on the English Preparatory Program in order for them to 

receive a level-appropriate and effective education. 

2. İYS nedir? / What is the EPE? 

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ODTÜ-KKK öğrencilerimizin bölümlerinde eğitime başlayabilmek için 

almaları gereken sınavdır. Sınavda geçer not alamayan öğrenciler İHP’de (İngilizce Hazırlık 

Programı) eğitim alacaklardır. 

The English Proficiency Exam (EPE) is an exam that is given to assess whether our students are 

proficient enough to start their education in their departments. The students who fail to get 

the required grade will attend the EPP (English Preparatory Program). 

 



3. ODTÜ-KKK’yı bu sene kazandım, hangi sınava girmek zorundayım? / I have enrolled to 

METU- NCC this year, which exam do I have to take?  O 

Okulumuzu yeni kazanan bütün öğrencilerimiz 7-8-9 Eylül 2022 tarihinde OdtüClass üzerinden 

yapılacak olan ÇSBS’ye girmek zorundadır. İngilizce bilgilerinin bölümdeki dersleri takip etmeye 

yeterli olduğunu düşünen öğrencilerimiz 13 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan İYS sınavına 

girebilirler. 

All newly registered students have to take the OPE (via OdtüClass) which will be given on 7-8-9 

September 2022. The students who think their level of English is sufficient to start their education 

in their departments can take the EPE on 13 September 2022. 

4. ÇSBS’ye girmek için ne yapmalıyım? / What should I do to take the OPE? 

İlk olarak ODTÜ hesabınızı aktive etmelisiniz. Sonra OdtüClass’a  ODTÜ kullanıcı adı ve şifrenizle 

giriş yapıp sınavın linkine tıklamalısınız. 

First, you need to activate your METU account. Then you need to open OdtüClass, log in using 

your METU credentials and click on the exam link. 

 
5. ODTÜ hesabımı nasıl aktive ederim? / How do I activate my METU account? 

ODTÜ hesabınızı 7 Eylül 2022 tarihine kadar http://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ 

adresine gidip, adımları takip ederek aktive edebilirsiniz. 

You can activate your METU account by visiting http://useraccount.metu.edu.tr/newstudent/ 

and following the steps by 07 September 2022 latest. 

6. ÇSBS’ye girmek neden zorunlu? / Why is it compulsory to take the OPE? 

Yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler İYS’ye başvuru yapmış olmalarına bakılmaksızın ÇSBS’ye 

katılmak zorundadırlar. Öğrencileri İHP’deki seviyelerine yerleştirirken sadece ÇSBS sonuçları 

dikkate alınacaktır. Bu sebeple, öğrencilerimizin İHP’deki senelerini verimli ve sıkıntısız 

geçirebilmeleri için ÇSBS sonuçları belirleyicidir. İngilizce bilginizin doğru ölçülebilmesi için sadece 

ve mutlaka bildiğiniz soruları yanıtlamanız çok önemlidir. 

All newly registered students have to take the OPE regardless of their applications for the EPE. 

Only the OPE grades will be used in placing students to their classes/levels. Therefore, in order to 

benefit from the education in EPP and avoid possible difficulties, the results of the OPE are of 

utmost importance. You should only answer the questions whose answers you are sure about. 
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