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İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI 

EPE – Written Part of the Exam 

Sections When Where Question types 

 

 

Reading 

Listening 

  

(16.09.2020) 

10.00-11.00 

 

Classroom.google.com 

 

 

 

 

  

2 reading texts- 

20 questions 

2 listening audios- 

20 questions 

Writing  

TASK 1 

(RESPONSE 

TASK)  

  

(16.09.2020) 

11.30 - 11.55 

 

 

 

http://meet.google.com 

(online & proctoring) 

  

  

 A response task 

25 minutes 

(150-200 words) 

Writing 

TASK 2 

(ESSAY 

WRITING) 

(16.09.2020) 

12.00 - 12.45 

  

Essay writing 

45 minutes 

250-350 words 

 

Değerli öğrenciler, 

-16 Eylül 2020 Çarşamba günü 10.00-12.45 saatleri arasında EPE'nin yazılı bölümünü 

uygulayacağız. Sınavın yazılı kısmı iki bölümden oluşmaktadır. 

- Sınavın ilk bölümü Okuma ve Dinleme bölümlerinden oluşmakta olup, İngilizce Yerleştirme 

Sınavını uyguladığımız platformdan, http://classroom.google.com adresi üzerinden 

yapılacaktır. 

 

(Sisteme giriş yapmak için aynı kullanıcı adı ve şifreyle (ASBÜ öğrenci hesabınız) aynı sınıfı 

kullanacaksınız. Önceki sınava girmediyseniz ve / veya daha önce sınıfa katılmadıysanız, 

lütfen yapın.) 

http://meet.google.com/
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Sabah 10.00'da, http://classroom.google.com adresinde oturum açtıktan sonra, sınavın 

Okuma ve Dinleme bölümünü yapmanız gerekmektedir. Sınav saat 10.00'da akışta 

gözükecektir (yine, sistemde gözükmesi daha uzun sürebilir) ve TÜM bölümleri (2 okuma ve 

2 dinleme) tamamlamak için 60 dakikanız olacaktır. Sisteme 10.00'dan sonra giriş yaparsanız, 

sınavı tamamlamak için 60 dakikanız olmayacaktır, çünkü sınava 11.00'den sonra 

erişilemeyecektir. 

Sınavın ikinci bölümünde, (11.00 - 12.45), davet için gönderilen e-postanıza eklenen 

bağlantıyla (veya hocalarınız tarafından oluşturulacak olan Whatsapp Grubunda sizinle 

paylaşılan Meet ID ve şifresiyle) meet.google.com adresinden oturuma katılacaksınız. (Bu 

grup yalnızca bu sınav için kullanılacaktır.) 

Sınavı, hocalarınız bu esnada size gözetmenlik yaparken, el yazınızla kağıt üzerinde ve 

kamera karşısında yazacaksınız. Bu sürede kameranız açık ve mikrofonun sesi kapalı 

olmalıdır. Her iki ‘task’ın sonunda, kağıdınızın bir resmini çekmeniz (açıkça görülmelidir) ve 

WhatsApp aracılığıyla hocanızla gruptan değil, özel bir mesaj olarak paylaşmanız 

gerekmektedir. 

 

17 Eylül 2020 Perşembe günü ise sınavın Konuşma bölümünü uygulanacaktır. Sınav Zoom 

üzerinde yapılacaktır. Hocalarınız, oturuma katılabilmeniz için, sınavdan önce, sizinle Zoom 

ID ve şifrelerini paylaşacaklardır. Konuşma sınavı ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra 

paylaşılacaktır. 

 


