
Çevrimiçi İngilizce Yeterlik Sınavı Hakkında Duyuru  

 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 11.05.2020 tarihinde üniversitelerin 2019-2020 Bahar 

dönemini çevrimiçi olarak bitirmesi ve sınavların da uzaktan yapılması gerektiğini duyurulmuştur. 

 

(https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx) 

 

Bu doğrultuda, ODTÜ Rektörlüğü de İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın (İYS) da çevrimiçi (uzaktan) 

yapılacağını açıklamıştır. 

 

Çevrimiçi İYS’nin Tarihi: 

 

2 Haziran’da yapılması kararlaştırılan Haziran 2020 İYS’nin, öğrencilerimize İYS’ye yönelik daha çok 

çalışma olanağı vermek istediğimiz için Temmuz ayı ortasında gerçekleşecektir. Bu sebeple senkron 

dersler deiçeren üç haftalık yoğun, çevrimiçi bir program hazırlanmıştır. İYS’nin bu program 

tamamladıktan sonra (Temmuz’un ikinci ya da üçüncü haftası) yapılması planlanmaktadır. Üç haftalık 

bu yoğun çevrimiçi program hakkında yapılacak bilgilendirme için öğrencilerin kurumsal duyuruları ve 

e-postaları dikkatle takip etmesi gerekmektedir. 

 

Çevirmiçi İYS’nin Bölümleri ve Süreleri: 

Bölüm 1: Dinleme (yaklaşık 30 dk.) 

Bölüm 2: Okuma (yaklaşık 45 dk.) 

Bölüm 3: Sözcük bilgisi (yaklaşık 5 dk.) 

Bölüm 4: Yazma (yaklaşık 25 dk.) 

 

Performance Task ve Search Reading bölümleri ortaya çıkabilecek sorunları ve riskleri en aza 

indirebilmek için sınava dahil edilmemiştir.  

Çevrimiçi ingilizce yeterlik sınavına katılabilmeniz için yapılması gerekenlere ilişkin taslak aşağıdaki 

şekildedir;  

 

i)İntenete bağlı*, Windows 7 ya da daha üstü bir işletim sistemi çalıştıran bilgisayar. (Sınava tablet ya 

da cep telefonu ile katılmanız mümkün olmayacaktır.) 

 

ii) Web kamerası (eğer bilgisayarınızda dahili olarak mevcut değilse) 

 

iii) Safe Exam Browser yazılımı 

(https://safeexambrowser.org/download_en.html#Windows adresinden ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.) (Lütfen sınav gününden önce indirin ve çalıştığını kontrol edin.) 

 

iv) Kamerası çalışan ve internete bağlı bir cep telefonu 

 

* Güvenilir, geniş bant internet olması tavsiye edilmektedir. 

 

Sınav güvenliğini artırmak için alabileceğimiz önlemleri halen tartışıyor ve geliştiriyoruz. Bu sebeple 

yukarıdaki bilgiler size yalnızca sınava dair genel bir fikir kazandırması için verilmiştir. Yukarıdaki 

gereklilikler güncellenebilir, listenin son hali size yakında duyurulacaktır. Yabancı Diller Okuluna 

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx
https://safeexambrowser.org/download_en.html#Windows


ulaşarak yukarıdaki teknolojik gerekliliklere sahip olmadığını beyan eden öğrencilerimizin listesi 

mümkün olan önlemlerin değerlendirilebilmesi için Rektörlük Ofisi’ni bilgilendirecektir. 

 

Herhangi bir değişiklik olması durumunda yeniden bilgilendirme yapılacaktır. 


