
Sınavın içeriği ve puan 
dağılımı nasıl olacak?  

Sınav 4 bölümden oluşacak: Dinleme, Okuma, Not 
Alma ve Yazma, ve Bağımsız Yazma.  

Bu bölümlerin sınav içindeki ağırlıkları ise şöyle:  

• Dinleme   : 30 puan 
• Okuma    : 40 puan 
• Not alma ve Yazma : 10 puan 
• Bağımsız Yazma        : 20 puan. 

 

Sınav bölümlerine ayrılan 
zaman ne kadardır?  

• Dinleme: yaklaşık 40 dakika 
• Okuma: 70 dakika  
• Not Alma ve Yazma: yaklaşık 25 dakika 
• Bağımsız Yazma: 30 dakika   

Sınav kaç oturumda 
verilecek? 

Sınav tek oturumda gerçekleşecek ve yaklaşık 165 
dakika sürecek.  

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/iys-kitapcigi.pdf  

Pratik yapabileceğim örnek 
bir sınav var mı? 

Evet. Örnek bir sınav aşağıdaki adreste erişime açıktır.  

https://epe.metu.edu.tr  

Sınava nerede gireceğimi 
nasıl öğrenebilirim? 

Sınavınızı hangi bina ve sınıfta alacağınız sınavdan 1 
gün önce https://epe.metu.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. 

Sınav sonuçları nerede 
açıklanacak?  

Sınav sonucunuza https://epe.metu.edu.tr adresindeki 
ilgili bağlantıdan erişebilirsiniz. 

Sınav esnasında 
gözetmenlere soru sorulabilir 
mi?  

Sınav içeriği ile ilgili olmamak kaydı ile gözetmenlere 
soru sorabilirsiniz.  

Sınav sonucuma itiraz edebilir 
miyim?  

Sadece “not alma ve yazma” ve “bağımsız yazma” 
bölümlerine itiraz edilmesi mümkündür. Sınav sonuçları 
açıklandığında sınav itiraz linki https://epe.metu.edu.tr/ 
adresinde aktive olacaktır. İtirazınızı bu linke tıklayarak 
yapabilirsiniz.  

Sınava itiraz ettim ama 
itirazımı geri almak istiyorum. 
Ne yapmalıyım? 

Islak imzalı bir dilekçe yazarak YDYO Müdürlüğü’ne 
başvurabilir ya da dilekçenin fotoğrafını çekip 
epe@metu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.  

Sınav sonucum 84,5. ENG 101 
dersinden muafiyet için yeterli 
midir?  

 

Evet. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilan 
edilen dokümana aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.  

https://oidb.metu.edu.tr/tr/lisans-programinin-zorunlu-
eng- 101-dersinden-muafiyet  



Sınav sonuç belgesi alabilmek 
için ne yapmalıyım?  

Sınav sonuç belgenizi temin etmek için ODTÜ Öğrenci 
İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçmeniz 
gerekmektedir.  

Sınava gelirken yanımda neler 
bulundurmalıyım?  

Sınava gelirken yanınızda kimliği açıkça gösteren 
fotoğraflı kimlik belgesi (kimlik kartı, pasaport, ehliyet) 
ve kurşun kalem ve silgi getirmeniz gereklidir.  

Yanımda çanta ve cep 
telefonu getirebilir miyim?  

Evet. Sınav görevlisi sınav salonuna alındıktan sonra 
telefonunu kapatmanızı ve çantanızla birlikte uygun bir 
yere koymanızı isteyecek.  

 
 
 
 
 
 


