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KOÇ-KUEPE İçin kullanılması gereken stratejiler: 

Bu doküman, KUEPE sınavında kullanabileceğiniz spesifik ve stratejik bilgileri sağlar.  

Sınavda  4 aşama vardır: 

Aşama 1- READING&USE OF ENGLISH PART (OKUMA ve DİL KULLANIMI (GRAMER) BÖLÜMÜ 

READING: (20 PUAN)  USE OF ENGLISH: (20 PUAN) 

Aşama 2-Lıstening-Dinleme Bölümü (15 PUAN) 

Aşama 3-Writing-Yazma Bölümü(25 PUAN) 

Aşama 4-Speaking-Konuşma Bölümü(20 PUAN) 

2. Bölüm: Dinleme;(15 puan) 

KUEPE LISTENING PART (DİNLEME BÖLÜMÜ) 

Bu bölüm While Listening ve Listening&Note taking olarak 2 ana kısımdan oluşur. Toplam 15 puan 
değerinde olup 15 soru bulunmaktadır. 30 dakika sürer. 

While listening: (Dinlerken Cevaplama) : Bu bölümde öğrenciler akademik bir dinleme parçasını 
dinlerken, aynı anda soru kağıtları üzerindeki ilgili soruları da (5 soru) yanıtlarlar  

Note-taking: (Parçayı dinlerken not alma ve sonrasında soruları yanıtlama): Bu bölümde öğrencilerden 
önce dinleme parçasını dinlemeleri ve dinleme bittikten sonra verilen süre içerisinde, notlarını 
kullanarak soruları yanıtlamaları (10 soru) istenir .  
 
Aşama 1-Ders ve not alma 

Metin: ’’Listening One‘ derstir,ilk yılınızda çalışacağınız bazı önemli konularla yakından 
alakalıdır. Bilim, tarih, iletişim bu konuların önemli olanlarındandır. Ancak, tüm soruları 
herhangi bir uzman bilgisi olmadan cevaplayacaksınız.  

Sorular: Kısa cevaplar vermeniz gereken ya da cümle içinde boşlukları doldurmanız gereken 5 
soru olacaktır. Sınavın bu bölümü, akademik yazılarda tanımlamayı nasıl iyi yapabileceğiniz 
ve temel fikri, önemli detayları akademik bir bağlamda çıkarabilmenize bakacaktır. Bu beceri 
sizin ilk seneniz ve sonrası için gereklidir. Anlatıcıyı takip etmelisiniz ve not almalısınız, 
konunun ana noktalarını destekleyici örneklerle anlamaya çalışmalısınız. 

Anlatıcı ve not alma için sınav stratejileri: 

Teypde anlatıcının söylediği yönergeleri okuyunuz: Dinlerken size söylenen talimatların 
olduğu bölümü bulun.(‘You are going to listen to a lecture about...’)gibi. Bu sizin tam olarak 
ne yapmanız gerektiğinizi anlamanızda yardımcı olacaktır. 

Başlarken 1 dakikanızı etkili kullanın: Tüm not alma başlıklarını anlatıcı başlamadan önce 
okuyunuz. Bu sizi ne dinleyeceğinize hazırlar.. Aynı zamanda, dinleyeceğiniz konu hakkında 
neler biliyor olabileceğinizi düşünün. 

Ana noktaları ve önemli örnekleri dinleyiniz: Anlatıcının başlangıç yaptığı noktaları yani, 
önemli başlık attığı noktaları dikkatli dinleyin. Örneğin ‘’Konu hakkında önemli iki nokta 
vardır’’ gibi. 



Kısaltma kullanımı:  Herhangi bir kısaltma kullanımı ve başlangıçlar not almanızı kolaylaştırır 
ve az zaman kullanmanızı sağlar. Örneğin : ’’leads to/is the result of’’ .Dikkatli olun! Daha 
sonra hatırlayamayacağınız kelimelere kısaltma yapmayın. 

Cümlenin tamanını yazmayın: Not alma yaparken cümlenin tamamını yazarak zaman 
kaybetmeyin. Sadece tanımlayabileceğiniz kelimeleri yazabilirsiniz. Zaman kazanmak için ‘’ 
a/an/the gibi ya da on/in/at gibi kullanımları yazmayınız. Soruları cevaplayacağınız zaman 
tamamını yazınız. 

Sinonimleri izleyeniz: Duyduğunuz kelimelerin bazı sorularda farklı olabileceğini farkında 
olmanız gerekiyor. 

Eğer bir soru kaçırırsanız, diğer soruya geçiniz: Bu çok önemli. Eğer cevaplayacağınız 
sorulardan birini kaçırdıysanız, o soru üzerinde durmayın. Diğer soruya geçin ve daha sonra 
geri dönün. 

Cevaplarınızın uzunluğuna dikkat edin: Çoğu soru 10 kelimeden daha az bir şekilde 
cevaplanıyor. Bazı sorular, sadece birkaç kelime ya da bir anahtar kelime ile beklenir. Eğer 
çok uzun cümleler kurarsanız, alakasız bilgiler verebilir ve puan kaybedebilirsiniz. 
                                        
Bölüm 2- Dinlerken  

Metin: Öğrenci ve anlatıcı arasındadır. Tema, ilk yılınızda çalışacağınız bazı önemli konularla 
yakından alakalıdır. Bilim ve tarih bu konuların önemli olanlarındandır. Ancak, tüm soruları 
herhangi bir uzman bilgisi olmadan cevaplayacaksınız. Tartışma uzunluğu 14-16 dakika 
arasındadır. 

Sorular: Kısa cevaplar vermeniz gereken ya da cümle içinde boşlukları doldurmanız gereken 
10 soru olacaktır. Öğretim görevlilerinin/öğrencilerin konu üzerindeki gösterimlerini, 
tutumlarını ve tepkilerini ele alacaklar. 

 Amaç: Sınavın bu bölümü, akademik yazılarda tanımlamayı nasıl iyi yapabileceğiniz ve temel 
fikri, önemli detayları akademik bir bağlamda çıkarabilmenize bakacaktır. Bu beceri sizin ilk 
seneniz ve sonrası için gereklidir. Öğrendiklerinizle tartışmalara katılacaksınız ve konunun 
ana noktalarını destekleyici örneklerle anlamaya çalışacaksınız. 

Dinleme için sınav stratejileri: 

Teypde anlatıcının söylediği yönergeleri okuyunuz: Dinlerken size söylenen talimatların 
olduğu bölümü bulun.(‘You are going to listen to a student and a  university tutor talking 
about...’)gibi. Bu sizin tam olarak ne yapmanız gerektiğinizi anlamanızda yardımcı olacaktır. 

Başlarken 1,5 dakikanızı etkili kullanın: Tüm soruları tartışma başlamadan önce okuyun ve 
tüm sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizin. Bu size ne dinlediğinizi ve tartışmanın ana 
fikrinin ne olduğunu anlamanızda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, zamanınızı bu konu 
hakkında ne biliyor olabileceğiniz için kullanabilirsiniz. 

Anahtar kelimeleri ve sinonimleri dinleyiniz: Tartışma aşamalarında, altını çizdiğiniz anahtar 
kelimeleri ya da sinonimleri dinleyin. Duyduğunuz kelimelerin bazı sorularda farklı 
olabileceğini farkında olmanız gerekiyor. 



Eğer bir soru kaçırırsanız, diğer soruya geçiniz: Bu çok önemli. Eğer cevaplayacağınız 
sorulardan birini kaçırdıysanız, o soru üzerinde durmayın. Diğer soruya geçin ve sonra geri 
dönerek sorularınızı kontrol edin. 

2 dakikanızı etkili kullanın: Sınav sonunda cevaplarınızı kontrol etmek için 2 dakikanız 
olacaktır. Bu zamanı soruları tekrardan düşünmek için kullanabilirsiniz çünkü tartışma 
sırasında yanlış yapmış olabilirsiniz. Aynı zamanda bu zamanı şu şekilde de kullanabilirsiniz: 

• İçinizden tüm soruları okuyun ve cevaplarınızı geliştirin; 
• Cevaplarınızdaki harf ve grameri kontrol edin; 
• Cevaplarınızdaki hiçbir bilgiyi silmeyin, soruyla alakalı olmayabilir. 
• Cevaplarınızı cevap kağıdınıza doğru şekilde geçirdiğinize emin olun. 


	2. Bölüm: Dinleme;(15 puan)



