
Sınav Tanımı



TEST TASARIMI

▪ VEPT (Versant İngilizce 

Yerleştirme Sınavı) bilgisayar 

üzerinden değerlendirilen toplam 

sekiz bölümden oluşur: 

1. Yüksek Sesle Okuma

2. Tekrar Etme

3. Cümle Oluşturma

4. Diyalog

5. Cümle Tamamlama

6. Dikte

7. Metni Yeniden Kurgulama

8. Özet & Görüş



▪ Her beceri birden fazla bölümde 

ölçüldüğünden, testin toplam 8 

bölümden oluşması testin 

güvenilirliğini artırmaktadır.

▪ Ayrıca VEPT, puanlanmayan 

ancak yazma hızı ve doğruluğu 

hakkında bilgi sağlayan bir Yazma 

bölümü de içerir.



TESTIN UYGULANMASI

▪ VEPT, tarayıcı tabanlı bir sistem 

olan Web için Versant (VfW) 

üzerinden uygulanır. 

▪ Hem çevrimiçi hem de cevirim 

dişi modda kullanılabilir. 

▪ VEPT herhangi bir zamanda, 

herhangi bir yerden alınabilir. 

Otomatik uygulama olanağı bir 

sınav gözetmeni ihtiyacını ortadan 

kaldırır.



Adayın testi alırken 

mikrofonlu bir kulaklık 

kullanması gerekir.

Test başlatıldığında, adayın kendine ait 

bir Test Kimlik Numarası (TIN) veya yine 

kendine ait bir TIN ile ilişkili e-posta 

adresini girmesi istenir.



Task Number of Items

Yüksek Sesle Okuma 2

Tekrar Etme 16

Cümle Oluşturma 10

Diyalog 12

Yazma (Klavye Kullanımı) 1

Cümle Tamamlama 20

Dikte 16

Metni Yeniden Kurgulama 3

Özet ve Görüş 1

TOTAL 81



▪ Adaylardan iki kısa metni teker teker 

yüksek sesle okumaları istenir.

▪ Adaylara her metni okumaları için 30 

saniye verilir. 

▪ Metinler bilgisayar ekranında 

görüntülenir. 

▪ Metinler genel günlük konularla ilgili 

açıklayıcı metinlerdir. 

▪ Tüm metinlerin yapısı ve kelimeleri 

nispeten basittir ve uzunluğu 60 ila 70 

kelime arasında değişmektedir.



BÖLÜM A: YÜKSEK SESLE OKUMA



▪ Bu bölümde adaylardan kulaklıkları 

aracılığıyla kendilerine söylenen

cümleleri kelimesi kelimesine 

tekrarlamaları istenir.

▪ Cümleler artan zorluk sırasına göre 

sunulmaktadır. 

▪ Cümlelerin uzunluğu 3 ile 15 kelime 

arasında değişir. 

▪ Verilen ses komutları günlük 

konuşma dilindedir. 



BÖLÜM B: TEKRAR ETME



▪ Bu bölümde adaylar üç kısa cümle 

parçası duyarlar ve bir cümle 

oluşturmak için bunları yeniden 

düzenlemeleri istenir.

▪ İfadeler karışık bir sırayla sunulur ve 

aday bunları zihinsel olarak yeniden 

düzenler, ardından üç parçadan oluşan 

bir cümle kurar ve sesli bir şekilde 

söylerler.

▪ Cümle Oluşturma bölümü, cümle 

oluşturmayı ve sesli bir şekilde ifade 

etmeyi içerir.



BÖLÜM C: CÜMLE OLUŞTURMA



▪ Bu bölümde, adaylar iki konuşmacı 

arasındaki bir konuşmayı dinlerler. Bu 

şekilde genellikle üç konuşma vardır. 

▪ Konuşmadan hemen sonra adaylara 

bir anlama sorusu sorulur, ardından 

soruya bir sözcük veya kısa bir cümle 

söyleyerek cevap verilir. 



BÖLÜM D: DİYALOG



▪ VEPT, gerçek test puanlarına dahil 

olmayan klavye kullanım hız ve 

doğruluğunu ölçen bir bölüm içerir.

▪

▪ Adaylar bilgisayar ekranında bir 

metin görür, adaylardan bu metni 60 

saniye içerisinde yazması istenir 

▪ Tüm metinler genel günlük konularla 

ilgilidir. 

▪ Tüm metinlerin yapısı ve kelimeleri 

nispeten basittir ve uzunluğu 90 ila 100 

kelime arasında değişmektedir.



BÖLÜM E: YAZMA (KLAVYE KULLANIMI)



▪ Adaylar, eksik kelimesi olan bir 

cümleyi okur ve ardından cümleyi 

tamamlamak için uygun bir kelime 

yerleştirirler.

▪ Adaylara her soru için 25 saniye 

verilir.

▪ Bu süre zarfında adaylar cümleyi 

okuyup anlamalı, uygun bir kelime 

düşünmeli ve cümleyi tamamlamak 

için verilen metin kutusuna kelimeyi 

yazmalıdır.



▪ Cümlelerin uzunluğu 5 ila 25 kelime 

arasında değişir.

▪ Pek çok Cümle Tamamlama 

sorusunda birden fazla olası doğru 

cevap vardır.

▪ Bu bölümdeki tüm sorularda, adaylar, 

cümlelerde farklı konumlardan (cümle 

başı, ortası ve sonu) eksik olan çeşitli 

kelime türleri (yani isimler, fiiller, 

sıfatlar, zarflar) ile karşılaşırlar.



BÖLÜM F: CÜMLE TAMAMLAMA



▪ Dikte bölümünde, adaylar bir 

cümleyi dinler ve ardından tam olarak 

duydukları gibi yazarlar.

▪ Adayların her bir cümleyi yazmak 

için 25 saniyeleri vardır.

▪ Cümleler, yaklaşık olarak artan 

zorluk sırasına göre sunulmuştur.

▪ Cümlelerin uzunluğu 3 ila 14 kelime 

arasında değişir



▪ Öğeler, emirler, wh -soruları (who, 

what, which, vb.)  kısaltmalar, çoğullar, 

iyelikler, çeşitli zamanlar ve belirteçler 

(a,an,the) dahil olmak üzere bir dizi 

dilbilgisi ve sözdizimsel yapı sunar.

▪ Adaylara dinletilen metinler, çeşitli 

yerli ve yerli olmayan konuşmacılar 

tarafından doğal bir hız ve ritimle 

konuşulur.



BÖLÜM G: DİKTE



▪ Adaylardan bir metni okumaları, 

metne tekrar bakmadan 

hatırladıklarını yazmaları istenir.

▪ Bu görevde öğrencilere kısa bir metni 

okumaları için 30 saniyelik bir süre 

verilir, ardından bölüm ekrandan gider 

ve adaya bölümün içeriğini yazılı 

olarak yeniden yapılandırması için 90 

saniye süre verilir.

▪ Metinlerin uzunlukları 45 ila 65 

kelime arasında değişir.



▪ Öğeler bir dizi cümle uzunluğunu, 

sözdizimsel çeşitliliği ve karmaşıklığı 

örneklendirmektedir.

▪ Metinler, karakterleri, eylemleri, 

olayları, nedenleri, sonuçları ve 

sonuçları içeren yaygın durumlar 

hakkında kısa öykülerdir.



BÖLÜM H: METNİ YENİDEN KURGULAMA



▪ Özet ve Görüş bölümünde, adaylara 

bir okuma parçası sunulur.

▪ Metni okumaları, 25 ila 50 kelime 

kullanarak yazarın görüşlerinin bir 

özetini yazmaları ve pasajda sunulan 

konu hakkında kendi fikirlerini en az 

50 kelimeyle belirtmeleri için 18 

dakika süre verilir.

▪ Okuma parçaları, günlük konular 

hakkındadır.



▪ Tüm metinler bir giriş paragrafı, iki 

gövde paragrafı ve bir de sonuç 

paragrafından oluşur.

▪ Pasajlar yapı olarak nispeten basittir, 

İngilizcede en sık kullanılan 1.200 

kelime kullanır ve uzunlukları 275 ila 

300 kelime arasında değişir.



BÖLÜM I: ÖZET VE GÖRÜŞ



▪ Özet yazma kısmında, adayların 

yazarın fikrini net bir şekilde 

anladıklarını göstermeleri ve 

destekleyici noktaları, gereksiz 

ayrıntıları veya tekrarlanan bilgileri 

dahil etmeden tanımlamaları beklenir.

▪ Adaylar, uygun yazım, noktalama, 

büyük harf kullanımı, sözdizimi ve 

dilbilgisi ile bilgilendirici ve kısa bir 

yanıt oluşturmalıdır.

▪ Yanıtlar, özetin kalitesine ve İngilizce 

yazım kurallarına uyulmasına göre 

puanlanır.



▪ Görüş yazma kısmında, adaylardan 

sunulan konu hakkında kendi 

fikirlerini vermeleri ve açık ve uygun 

destekleyici fikirler ve/veya örnekler 

sunmaları beklenir.

▪ Adaylar, uygun yazım, noktalama 

işaretleri, büyük harf kullanımı, 

sözdizimi ve dilbilgisi ile bilgilendirici 

bir yanıt oluşturmalıdır.

▪ Yanıtlar, görüşün kalitesine ve 

İngilizce yazım kurallarına bağlılığa 

göre puanlanır.



BÖLÜM I: ÖZET VE GÖRÜŞ


