
 

 17 Temmuz – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim dili 
İngilizce olan herhangi bir Yüksek Lisans Programı’na başvurmuş olan adaylar için 7 Eylül 2017 
tarihinde verilen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girememiş ya da girdiği halde başarılı olamamış 
Yüksek Lisans öğrenci adayları, ve  

 Yüksek Lisans Programları için 2017 Eylül ayı içerisinde başvuruda bulunmuş olan öğrenci 
adaylarına,  

 
20 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 13.00'de İngilizce Yeterlik Sınavı verilecektir. 

 
Sınav 13.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecektir. Sınav listesi ve yer bilgisi 18 Eylül 2017 
tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sayfasında (sfl.ieu.edu.tr) ilan edilecektir.  
 
Sınav üç oturumda yapılacak ve aşağıda belirtilen kısımlardan oluşacaktır.  
 
OTURUM I: YAZMA BÖLÜMÜ 
 
Bu bölüm 60 dakika sürmektedir.  
 
Adaylara bir konu verilecek ve bu konu hakkında 250-300 kelime arasında, iyi organize edilmiş bir metin 
(essay) yazmaları istenecektir.  
 
OTURUM II: DIL̇BIL̇GIṠI ̇VE KELIṀE BIL̇GIṠI ̇ 
 
Bu bölüm 30 dakika sürmektedir.  

 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)  
 
OTURUM III: DIṄLEME ve OKUMA  
 
Bu bölüm 75 dakika sürmekte ve iki kısımdan oluşmaktadır:  
 
Dinleme (10 soru, 25 dakika)  

 BÖLÜM 1: Uzun konusm̧a (4 secȩnekli) (5 soru)  

 BÖLÜM 2: 2 kısa diyalog (4 secȩnekli) (3 + 2 soru)  
 
Her bir metin iki kez dinlenecektir.  
 
Okuma (20 soru, 50 dakika)  

 BÖLÜM 1: Parca̧ya cümle yerlesţirme (fazladan iki secȩnekli) (5 soru)  

 BÖLÜM 2: Çoktan Secm̧eli (4 secȩnekli) (7 soru) 

 BÖLÜM 3: Çoktan Secm̧eli (4 secȩnekli) (8 soru)  
 
SINAV SONUÇLARI 21 EYLÜL 2017 Perşembe SAAT 18:00’den sonra ilan edilecektir. 
 
UYARILAR ve HATIRLATMALAR: 
 
 Sınava girecek öğrencilerin yanlarında geçerli ve resimli bir kimlik (Öğrenci kimliği ya da nüfus 

cüzdanı) bulundurmaları ZORUNLUDUR. Kimliksiz öğrenciler sınava alınmayacaktır. 



 Sınavda optik formlar kullanılacağından öğrencilerin yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi 
bulundurmaları zorunludur. Kalem ve silgi alışverişinde bulunmak kopya teşebbüsü olarak 
değerlendirilecektir. 

 Sınavın gerçekleştirildiği salon ve koridorlara öğrenci ve görevlilerden başkası giremeyecektir. 
 Öğrencilerin sınavdan önce isimlerini ve hangi salonlarda sınava gireceklerini listelerden kontrol 

etmeleri gerekmektedir. Bu yüzden öğrencilerin sınav başlamadan en az yarım saat önce okulda 
bulunmaları önerilir. 

 Sınav süresince elektronik araçlar (Cep telefonu, MP3 Player vb.) kapalı ve ulaşılamayacak bir yerde 
tutulmalıdır. 

 Saati kontrol etmek amaçlı olsa dahi cep telefonu kullanılamayacaktır. Cep telefonunu kullanmaya 
teşebbüs etmek kopya girişimi sayılacaktır. 

 Sınavın ilk 15 dakikasında öğrenciler sınav salonundan ayrılamayacaklardır. 
 Sınav süresince öğrenciler, tuvalet, su vb. gereksinimler için sınav salonundan ayrılamayacaklardır.  
 Arzu eden öğrenciler yanlarında su bulundurabilirler. 
 Sınavda konuşmak/soru sormak yasaktır ve kopya girişimi olarak değerlendirilir. 
 

 
 

BAŞARILAR DİLERİZ 
 Yabancı Diller Yüksek Okulu  
 
 
Candidates who applied to Izmir University of Economics for Graduate School (between these dates: 
July 17 to September 18) can take the Proficiency in English Exam (PIE) on 20th September 2017, at 
13:00 if one of the conditions below apply:  
 

 failed the PIE given on September 7, 2017 

 did not attend the PIE given on September 7, 2017 

 newly registered graduate candidate 
 
The list of eligible candidates and exam rooms will be announced on the School of Foreign Languages 
website (http://sfl.ieu.edu.tr/en).  
 
The Proficiency in English Exam (PIE) will start at 13:00 and finish at 16.00 on Wednesday, 20 
September 2017.  
 
The PIE exam is conducted in three sessions and consists of the following parts:  
 
SESSION I: WRITING 
 
This part of the exam is 60 minutes long.  
 
Candidates will be given a topic and they will be asked to write an organized essay between 250-300 
words.  
 
SESSION II: USE OF ENGLISH 
 
This part of the exam is 30 minutes long.  
 
PART 1: 2 Cloze Tests (with 4 options) (10 items) 
PART 2: Vocabulary (with 4 options) (5 items) 

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


PART 3: Word Formation (with 4 options) (5 items) 
PART 4: Sentence Transformation (with 4 options) (5 items) 
 
SESSION III: LISTENING AND READING  
 
This part of the exam is 75 minutes long and there are two sections: Listening and Reading.  
 
Listening (10 items, 25 minutes)  
PART 1: Lecture (with 4 options) (5 items) 
PART 2: 2 short conversations (with 4 options) (3 + 2items)  
Each recording will be played twice.  
 
Reading (20 items, 50 minutes)  
PART 1: Insertion (2 extra options) (5 items)  
PART 2: Multiple Choice (4 options) (7 items)  
PART 3: Multiple Choice (4 options) (8 items)  
 
The EXAM RESULTS will be announced on Thursday, September 21, 2017 after 18:00. 
 
WARNINGS and REMINDERS: 
 
 It is MANDATORY for students to bring a valid picture ID with them (student ID or any form of 

identification card). Students without a valid ID will not be able to take the exam. 
 Students are asked to bring a fine lead pencil and an eraser since optic forms will be used in the 

exam. Exchange of pencils and/or erasers during the exam will be regarded as an attempt to copy. 
 No one else, besides the students and the staff on duty, will be allowed in the rooms or halls where 

the exam is taking place. 
 Students are asked to check the lists that show their names and exam rooms before the exam. 

Therefore, in order to do this, students should arrive at school at least 30 minutes before the exam 
begins.  

 Electronic equipment (mobile phones, MP3 Players, etc.) should be turned off and kept out of 
reach during the exam. 

 Mobile phones cannot be used even to check the time. Use of mobile phone during the exam will 
be considered as an attempt to copy. 

 Students will not be able to leave the room during the first 15 minutes of the exam.  
 Students are not allowed to leave the room to go to the bathroom or for any other reason during 

the exam.  
 Students are allowed to bring water with them if they wish. 
 Talking/asking questions during the exam is prohibited and will be regarded as an attempt to copy. 
 

GOOD LUCK 
 School of Foreign Languages  

 


