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Öğrencilerin Hazırlık Programında bulunacakları düzeyler, İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 

(İDBS) sonuçlarına göre belirlenir. İDBS’den 69,50 puan ve üzeri alan öğrenciler İngilizce 

Yeterlik Sınavı’na (İYS) girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda da 64,50 ve üzeri not alan 

öğrenciler başarılı kabul edilip bölümlerinde eğitimlerine devam ederler. İDBS’den 69,50 

puan ve üzeri alamayan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programına 

yerleştirilirler. 

 

DÜZEY BELİRLEME SINAVI 

Düzey Belirleme Sınavı 75 çoktan seçmeli sorudan oluşan ve 60 dakika süren bir sınavdır. 

Her soru için dört yanıt seçeneği bulunmaktadır. 

Yanlış yanıtların doğru yanıtlara etkisi bulunmaz. 

Sınavda optik form kullanılır. Bu nedenle adayların sınava gelirken yanlarında kurşun kalem ve 

silgi bulundurmaları gerekmektedir. 

Sınava girebilmek için adayların yanlarında İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kimliği ve/veya 

resmi bir kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü ehliyeti) bulundurmaları zorunludur. 

Kimliksiz öğrenciler sınava alınmaz. 

Güvenlik nedeniyle sınav süresince elektronik araçlar (Cep telefonu, MP3 çalar vb.) kapalı ve 

ulaşılamayacak bir yerde tutulmalıdır. Saati kontrol etmek amaçlı olsa dahi cep telefonu 

kullanılamaz. Cep telefonu kullanmaya teşebbüs etmek kopya girişimi sayılır. 

2014-2015 akademik yılı Düzey Belirleme Sınavı 08.09.2014 Pazartesi günü 09:30-10:30 

saatleri arasında yapılacaktır.  

Adayların sınav yeri listeleri http://sfl.ieu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.  

Adayların sınav başlamadan en az 30 dakika önce okulda bulunmaları önerilir. 

Düzey Belirleme Sınav sonuçları aynı gün öğleden sonra http://sfl.ieu.edu.tr adresinde ilan 

edilecektir.  

Düzey Belirleme Sınavı’ndan en az 69,50 puan alan öğrenciler 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde 

İngilizce Yeterlik Sınavı’na gireceklerdir. 

Düzey Belirleme Sınavı’ndan 69,50 ve üzeri puan alamayan öğrenciler ise aldıkları puanlara göre 

İngilizce Hazırlık Programı seviyelerine yerleştirileceklerdir. 
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İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (PIE) 

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (PIE) amacı adayların fakültelerindeki eğitimi sürdürebilecek düzeyde 
İngilizce yeterliğine sahip olup olmadıklarını tespit etmektir. 

İngilizce Yeterlik Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Yazılı ve sözlü 
kısımlar iki ayrı günde uygulanır. 

Sınava girmeye hak kazanan öğrencilerin sınav yeri listeleri http://sfl.ieu.edu.tr adresinde ilan 
edilir. 

İngilizce Yeterlik Sınavı Yazılı Kısım: 10.09.2014 (Çarşamba) 

Sınavın yazılı kısmı, adayların akademik okuma, yazma, dinleme becerileri ile dilbilgisi ve kelime 
bilgisi düzeylerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.  

Sınava girebilmek için adayların yanlarında İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kimliği ve/veya 
resmi bir kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü ehliyeti) bulundurmaları zorunludur. 
Kimliksiz öğrenciler sınava alınmaz. 

Güvenlik nedeniyle sınav süresince elektronik araçlar (Cep telefonu, MP3 çalar vb.) kapalı ve 
ulaşılamayacak bir yerde tutulmalıdır. Saati kontrol etmek amaçlı olsa dahi cep telefonu 
kullanılamaz. Cep telefonu kullanmaya teşebbüs etmek kopya girişimi sayılır. 

Adayların sınav başlamadan en az 30 dakika önce okulda bulunmaları önerilir. Sınavın son 15 
dakikasında sınav salonundan çıkılamaz. 

Sınavın yazılı kısmı, adayın alacağı toplam puanın %80’ini oluşturur. 

Sınavın yazılı kısmı toplam 245 dakika süren üç oturumda uygulanır. 

 
I. OTURUM: BÜTÜNLEYİCİ YAZMA     09:30-10:50 
 
Bu bölüm 80 dakika sürmektedir.    

 
(30 puan) 
 
BÖLÜM A: Okuma ve not alma 
BÖLÜM B: Dinleme ve not alma 
BÖLÜM C: Kompozisyon yazma   (275 – 350 kelime) 
 

SINAV ARASI: 25 dakika 
 
II. OTURUM: DİNLEME ve OKUMA     11:15-13:00 
 
Bu bölüm 105 dakika sürmekte ve iki kısımdan oluşmaktadır:  

 
Dinleme (15 soru, 15 puan, 35 dakika) 
 
BÖLÜM 1: Eşleştirme     (fazladan bir seçenekli)  (5 soru) 
BÖLÜM 2: Çoktan Seçmeli    (4 seçenekli)    (5 soru) 
BÖLÜM 3: Çoktan Seçmeli    (4 seçenekli)    (5 soru) 
 
Her bir dinleme parçası iki kez dinlenir. 
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Okuma (30 soru, 30 puan, 70 dakika) 
 

BÖLÜM 1: Eşleştirme     (fazladan iki seçenekli)  (6 soru) 
BÖLÜM 2: Parçaya cümle yerleştirme  (fazladan iki seçenekli)  (5 soru)   
BÖLÜM 3: Çoktan Seçmeli    (4 seçenekli)    (8 soru)  
BÖLÜM 4: Çoktan Seçmeli    (4 seçenekli)    (11 soru) 

SINAV ARASI: 60 dakika 
 
III. OTURUM: KELİME ve DİLBİLGİSİ      14:00-15:00 
 

Bu bölüm 60 dakika sürmektedir.    
 

(25 soru, 25 puan) 
 
BÖLÜM 1: Paragraf tamamlama    (4 seçenekli)   (10 soru) 
BÖLÜM 2: Kelime bilgisi     (4 seçenekli)   (5 soru) 
BÖLÜM 3: Kelime yapısı     (4 seçenekli)   (5 soru) 
BÖLÜM 4: Aynı anlama gelen cümleyi bulma   (4 seçenekli)   (5 soru) 

 
İngilizce Yeterlik Sınavı’nın II. ve III. oturumlarında optik form kullanılır. Bu nedenle adayların 
sınava gelirken yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. 

Yanlış yanıtların doğru yanıtlara etkisi bulunmaz. 

İngilizce Yeterlik Sınavı Sözlü Kısım: 11.09.2014 (Perşembe) 

Sınavın sözlü kısmı, yapılandırılmış bir mülakat şeklinde tasarlanmış olan ve adayların aşağıdaki 
becerilere sahip olup olmadıklarını ölçen bir sınavdır: 

- sorulara detaylı yanıt verebilmek ve amacına uygun, tutarlı ve anlamlı bir konuşma 
yapabilmek, 

- doğal bir akıcılıkla konuşabilmek, 
- açıkça anlaşılabilmek için doğru tonlama ve telaffuz sergilemek, 
- çeşitli dilbilgisi yapılarını ve kelimeleri doğru ve uygun bir şekilde kullanmak. 

 
Konuşma sınavı her bir aday için 10 dakikadır.  

Sınav esnasında ses kaydı alınır. 

Konuşma sınavı, adayın İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan alacağı toplam puanın %20’sini oluşturur. 

Adaylar konuşma sınavına tek tek alınırlar ve hangi saatte, hangi salonda sınava alınacakları ve 
kimlik kontrolü yapılacak olan bekleme salonu http://sfl.ieu.edu.tr adresinde önceden ilan edilir. 

Konuşma sınavının içeriği hakkında bilgi aşağıdadır: 

BÖLÜM 1: Soru-cevap  
BÖLÜM 2: Verilen (günlük hayatta karşılaşılabilecek) durum ve koşullara uygun olarak soru sorma 

    ve yanıt verme  
BÖLÜM 3: Bir problemin çözümü ya da bir durum hakkında görüş belirterek ortak bir karara varma 
BÖLÜM 4: Bir konu hakkında görüş sunma 
 

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda en az 64,50 (yazılı kısmın %80’i ve sözlü kısmın %20’si) alan öğrenciler 
öğrenim görecekleri fakültelere geçmeye hak kazanırlar. 

İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylı bilgi ve örneklere http://sfl.ieu.edu.tr sayfasından 
erişilebilir.  
 
İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları 12.09.2014 Cuma günü http://sfl.ieu.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir.  

http://sfl.ieu.edu.tr/

