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A ve B KURLARI 
 

WRITING – Çevrimdışı Klasik 
29.06.2020 
09:00 – 21:00 

A KURLARI B KURU 
150-200 kelime arası “opinion paragraph” yazılacaktır. 
Sorumlu olduğunuz konu, belirtilen tarih ve saatte sizlere 
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilecektir. Sınava 
erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının 
sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

250-300 kelime arası “opinion paragraph” yazılacaktır. 
Sorumlu olduğunuz konu, belirtilen tarih ve saatte sizlere 
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilecektir. Sınava 
erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının 
sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

 

READING – Çevrimdışı Test 
29.06.2020 
09:00 – 21:00 
 

A KURLARI B KURU 
Toplamda 4 adet okuma parçası bulunmaktadır. Her biri 
4 adet soru içermektedir. 16 adet okuma parçası 
sorusuna ilave olarak, 9 adet sadece Reading & Writing 
ders içeriklerini kapsayan kelime bilgisi sorusu 
bulunmaktadır. Sorumlu olduğunuz ders içerikleri, final 
sınavlarınızla aynıdır. Soru kâğıdınız ve Cevap kâğıdınız 
sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilecektir. 
Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının 
sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

Toplamda 3 adet okuma parçası bulunmaktadır. Her biri 
5 adet soru içermektedir. 15 adet okuma parçası 
sorusuna ilave olarak, 2 adet her biri 5 er boşluk içeren 
paragraf içerisindeki boşlukları doğru kelime ile 
tamamlama soruları (cloze test) bulunmaktadır. Sorumlu 
olduğunuz ders içerikleri, final sınavlarınızla aynıdır. Soru 
kâğıdınız ve Cevap kâğıdınız sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi 
üzerinden iletilecektir. Sınava erişim, sınavın 
tamamlanması ve sınav dosyasının sisteme yüklenmesi 
için sizlere ayrılan süre toplamda 12 saattir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USE OF ENGLISH – Çevrimdışı Test 
30.06.2020 
09:00 – 21:00 
 

A KURLARI B KURU 
15 adet kelime bilgisi sorusu, 10 adet dilbilgisi sorusu 
bulunmaktadır. Sorumlu olduğunuz ders içerikleri, final 
sınavlarınızla aynıdır. Soru kâğıdınız ve Cevap kâğıdınız 
sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilecektir. 
Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının 
sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

15 adet kelime bilgisi sorusu, 10 adet dilbilgisi sorusu 
bulunmaktadır. Sorumlu olduğunuz ders içerikleri, final 
sınavlarınızla aynıdır. Soru kâğıdınız ve Cevap kâğıdınız 
sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilecektir. 
Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının 
sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

 
 
 
LISTENING – Çevrimdışı Test 
30.06.2020 
09:00 – 21:00 

A KURLARI B KURU 
Her biri 5 adet soru içeren 4 adet dinleme parçası ve 
toplamda 20 soru bulunmaktadır. Sorumlu olduğunuz 
ders içerikleri, final sınavlarınızla aynıdır. Soru kâğıdınız 
ve Cevap kâğıdınız sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 
iletilecektir. Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve 
sınav dosyasının sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan 
süre toplamda 12 saattir. 

Her biri 5 adet soru içeren 4 adet dinleme parçası ve 
toplamda 20 soru bulunmaktadır. Sorumlu olduğunuz 
ders içerikleri, final sınavlarınızla aynıdır. Soru kâğıdınız 
ve Cevap kâğıdınız sizlere Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 
iletilecektir. Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve 
sınav dosyasının sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan 
süre toplamda 12 saattir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPEAKING – Çevrimdışı Klasik 
01.07.2020 
09:00 – 21:00 
 

A KURLARI B KURU 
 Sınav öncesindeki hafta içerisinde, sizlere öğrenci bilgi sistemi üzerinden iletilen konu başlıklarıyla ilgili hazırlamış 

olduğunuz sunumlarınızı, sınav için sizlere verilen saat aralığında şubeniz için tanımlanmış eposta adreslerine 
göndermeniz gerekmektedir. 

 Sunumlarınızın içeriklerinden oluşan outline örneklerinizi, sunum dosylarınızla birlikte eposta adreslerine 
yüklemeniz gerekmektedir. 

 Hazırlamış olduğunuz outline, konuşma sınav notunuzun 10 puanını oluşturmaktadır. 

 Konuşma sınavınız için oluşturduğunuz sunum videosu 90 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 1 adet Word formatında yazılmış outline dosyası ve 1 adet sunum videosu aynı eposta içerisinde yollanacaktır. 

 Eposta konu kısmında şube adı, ad, soyad belirtilmesi gerekmektedir. (Örnek: 1A4_ad_soyad) 

 Eposta konu kısmında, eposta içeriğinde ve göndermiş olduğunuz video ve outline dosya isimlerinde derslik ismi 
KULLANMAYINIZ. (A113, B117, A209…..) 

 Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sınav dosyasının sisteme yüklenmesi için sizlere ayrılan süre toplamda 12 
saattir. 

Sınav dosyalarının boyutunun büyük olması sebebiyle, dosyaların yüklenmesi uzun sürebilmektedir. Bu nedenle 
dosyalarınızın yüklemesini LÜTFEN SON SAATLERE BIRAKMAYINIZ. 

 Şubeniz için atanmış mail adresini, video dosyalarınızı göndermeden önce kontrol etmenizde fayda vardır.  

 Konuşma sınavında öğretim görevlilerinin kullanacağı değerlendirme ölçeği, OBS üzerinden sizlerle 
paylaşılacaktır. 

 
ÖNEMLİ NOT: Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, Konuşma Sınavı Yönergesi ile beraber sizlerle konuşma sınavının 
değerlendirme çizelgesi (rubric) paylaşılacaktır. Konuşma sınavında teslim ettiğiniz kaydınız belirtilen çizelgeye 
göre puanlanacaktır. Bu çizelge, her konuşma sınavında bazı değişiklikler gösterebilmektedir. Final sınavınızda 
yeni eklenen bir maddeyle; 
 

Video kaydı esnasında, sizlere yardımcı olması için not kağıtları elinizde bulunabilir. 
Ancak bu not kağıtlarına uzunca bir süre bağlı kalarak metninizi okumanız halinde 100 
üzerinden hesaplanmış nihai notunuzdan 20 puan düşülecektir. 
 

ŞUBELERİN VİDEO KAYITLARINI GÖNDERECEKLERİ ELEKTRONİK POSTA ADRESLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR 

1.Öğretim B1 

ydyovideouploads1@gmail.com 1.Öğretim A2 

1.Öğretim A3 

 

1.Öğretim A4 

ydyovideouploads2@gmail.com 
1.Öğretim A5 

1.Öğretim A6 

1.Öğretim A7 

 

2.Öğretim A1 

ydyovideouploads3@gmail.com 2.Öğretim A2 

2.Öğretim A3 

 
Yaşadığınız teknik aksaklık sonucu video kaydınızı göndermekte sıkıntı yaşadığınız durumlarda; 

 A ve B kurları sınav koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Alper Demir ile çağrı ya da Whatsapp aracılığıyla 
iletişime geçiniz. 

 İletişim Numarası: 05072317496 
 

 


