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Ενημερωτικό δελτίο 3 

 

12 

 

1. SINAV HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 

 

SINAV SÜRESİ: 25 dakika 

Sınava katılım biçimi: Adaylar ikişer olarak sınava alınır ve birbirleriyle konuşur.  

İçerik: 

a. Isınma: Sınav görevlisi her bir adaya birkaç ısınma sorusu sorar (yaş, okul / iş, 

hobiler) [Not verilmez. Her iki aday için 1 dakika] 

b. Açık uçlu yanıt: Aday, sınav görevlisi tarafından sorulan tek bir soruyu belli bir ko-

nudaki fikrini ifade ederek ve savunarak yanıtlar. [Her iki aday için 4 dakika] 

c. Başkalarına bilgi iletme ve açık uçlu karşılıklı konuşma: Adaylar Yunanca bir me-

tinden bir girdiye dayalı soruyu cevaplamak üzere bir karşılıklı konuşma yaparlar. 

[Her iki aday için 15 dakika]  

 

Sınav görevlisinin / adayın rolleri:  

1. etkinlikte (açı uçlu yanıt) sınav görevlisi adaylarla konuşmaz; sadece soru sorar ve 

her aday yanıt verir. 

2. etkinlikte (başkalarına bilgi iletme ve açık uçlu karşılıklı konuşma) sınav görevlisi 

normalde aday-larla konuşmaz; soruyu açıklar ve adaylar birbirleriyle konuşurlar. 

Ancak, eğer bir aday, konuşmayı yürütemezse sınav görevlisi muhatap rolünü 

üstlenebilir.  

 

SINAV MALZEMELERİ  

Aday Kitapçığı aşağıdakileri içerir: 

Aday Kitapçığı 

Sınav hakkında bilgiler ve nasıl yürütüleceğine ilişkin bir kılavuz. (s. 2 - 4). 

Sözlü sınav değerlendirme ölçütleri formu (s. 5). 

s. 6 - 16 arası Yunanca metinler. Her sayfada bulunan başlıklar, metinlerden belirle-

nen konuyu ve bağlamı gösterir. Aday Kitapçığı’nın ilk yarısı (s. 6 - 10) Aday A’nın 

bu etkinliği yapabilmek için okuması gereken Yunanca metinleri içerir. Kitapçığın 

ikinci yarısı (s. 11 - 15) ise Aday B’nin bu etkinliği yapabilmek için okuması gereken 
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Yunanca metinleri içerir. Son sayfa (s. 16) s. 8 ve s.13’teki metinlerle ilgili yedek bir 

metin içerir. Sınav gününün sonunda, eğer 3 aday sona kalırsa ve 2. etkinlik iki yerine 

üç adayla yapılmak zorunda kalınırsa, bu metinler kullanılabilir. Böyle bir durumda s. 

8 ve 13’teki metinlerle ilgili olan sorulardan birini ve s. 16’daki ilgili metni seçin.  

 

Sınav Görevlisinin Paketi 

Sınav Görevlisinin Paketi’nde bulunanlar: 

 Sınav konuları (1. etkinlik ve 2. Etkinlik için sorular), 

 C1 düzeyi sözlü sınav için muhatap çerçevesi, 

 Sözlü sınav sırasında oluşabilecek olası sorunlar için bir hatırlatma, 

 C1 düzeyi için Değerlendirme Ölçeği. 

 

2. SINAV SÜRECİ 

 Sınav boyunca sınavın yapıldığı salonda 2 değerlendirici ve iki aday bulunur. 

 Her iki değerlendirici adayı değerlendirir ve Sözlü Performans Değerlendirme For-

mu’ndaki kendi bölümlerini doldurur. 

1. Değerlendirici rolünü üstlenen kişi uzakta oturur ve sessiz kalır. Dinler, gözlem-

ler, notlar alır ve her adayın performansı için Sözlü Performans Değerlendirme For-

mu’nu kullanarak not verir. 

Sınav Görevlisi rolünü üstlenen kişi ise iki adayın karşısında oturur, sınavı yürütür ve 

adaylarla etkileşimde bulunur. Notlarını, onlar sınav salonunu terk ettikten sonra ve-

rir. Dolayısıyla, sınav görevlisi rolünden ayrı, 2. Değerlendirici rolü de vardır. 

Hangi adayın istenen soruları ilk önce yapacağı sıraya konmuştur. Buna göre, eğer 1. 

Etkinlikte sorulan soruya ilk olarak Aday A yanıt verdiyse 2. Etkinlikte, Aday B ile 

başlanacaktır.  

Değerlendiriciler rollerini sık olarak değiştirmelidir. Sınav görevlisi ile 1. Değerlen-

diricinin, her 2-3 aday çifti ile sözlü sınav yürüttükten sonra rollerini değiştirmeleri 

tavsiye edilir. Yine de rollerin değişim sıklığı onlara bağlıdır.  

Sözlü sınavı yürüten her iki kişi de sınavın başarılı bir şekilde yürütülmesinde eşit de-

recede sorumludur. 
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3. SINAV GÖREVLİLERİNE ÖNERİLER 

Sözlü sınav başlamadan önce: 

En az 1,5 saat öncesinde sınav için hazırlık yapmayı unutmayın. Aday Kitapçığı’nı ve 

Sınav Görevlisinin Paketi’ni sizin için ayrılan odada çalışabilirsiniz. 

Diğer sınav görevlisiyle birlikte çalışın, soruları ve metinleri tartışın, her bir sorunun 

ne gerektirdiğini anlamanız için birbirinize yardımcı olun. 

Birkaç soruyu diğer sınav görevlisiyle canladırın ve nasıl işlediklerini görün. 

Sınav Görevlisinin Paketi’nde bulunan Muhatap Çerçevesi’ni çok iyi öğrenin. 

Sınav görevlilerinin sözlü sınav seminerleri için hazırlanan broşürlerde yer alan bilgi-

leri önceden çalışarak kendilerini hazırlamış olmaları beklenmektedir. Yine de Sınav 

görevlisinin Paketinde yer alan Değerlendirme Ölçeği’ni, değerlendirme ölçütlerini 

hatırlamak üzere dikkatli bir şekilde okuyun. 

 Ayrıca: 

Sözlü sınavı hangi sınav salonunda yürüteceğinizi ve ortağınızın kim olacağını öğre-

nin. 

 Kimin ilk sınav görevlisi olacağına karar verin. 

 Sınav salonundaki sıraların düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.  

Aşağıdakilere dikkat edin: 

Adaylar yan yana oturacak, 

Sınav görevlisi, adayların tam karşılarında oturacak, 

Değerlendirici’nin oturduğu sıra adaylardan biraz uzakta olacak, ancak onlarla görsel 

temas sağla-ması mümkün olacak. 

Sınavı yürütmek için gerekli olan malzemenin yanınızda olduğundan emin olun. Aday 

Kitapçığı’nı ve konu ve soruları içeren Sınav Görevlisi Paketi’ni yanınızda sınav salo-

nuna getirin. 

Sınav salonunda iki Aday Kitapçığı’nın daha bulunduğundan emin olun. Salonda üç 

adayın bulunması gereken durumlarda ise üçüncü adaya ortağınızın kitapçığını verin.  
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Sözlü sınav sırasında unutmayın: 

Sınav Görevlisinin Paketi’nde: 

1. Etkinlik   

 1. etkinlik için, hem genç hem de daha yaşlı adaylara sorulacak sorular 

bulunmaktadır. 

 Aday hakkında bildiklerinizi göz önünde bulundurarak, her bir aday için farklı bir 

soru seçin. 

2. Etkinlik 

 2. Etkinlik için, her bir çift Yunanca metinle ilgili kullanılmak üzere en az iki soru 

bulunmaktadır.  

 

Malzemeyi kullanırken: 

 1. etkinliği yürütürken, soruyu değiştirmeyin ya da başka bir biçimde ifade etmeyin. 

Eğer adaylardan biri tereddüt yaşıyorsa, soruyu bu kez daha yavaş biçimde tekrar 

edin. Eğer aday isterse tek bir sözcügü açıklayabilirsiniz. 

 2. etkinlikte, konuşma durma noktasına gelirse, ilerlemezse ya da adaylardan biri di-

ğerinin konuşmaya katılmasını engelleyecek biçimde söz sırasını bırakmıyorsa konuş-

manın akışını kolaylaştırmak için müdahale edin. 

Eğer iki adaydan biri Yunanca metindeki bilgiyi yeniden iletemiyorsa, bu durum, ka-

rar verme sürecini imkânsız hale getirir. Bu nedenle, adaya metindeki bilgiyi yeniden 

düzenleyerek ileteceğini hatırlatmak üzere müdahalede bulunmak zorunda kalabilirsi-

niz. 

Eğer iki adaydan biri 2. etkinliğin gereklerini yerine getirmekte tamamen yetersiz 

kalıyorsa diğer adayla konuşmayı devam ettirmek üzere muhatap rolünü sınav görev-

lisi üstlenir. 

Genel olarak, 1. ve 2. etkinlikleri yürütürken verilen konu ve soruyu değiştirmeme-

lisiniz, ancak belli bir işte bir problemle karşılaşan adaya yardım edebilir, onu cesaret-

lendirebilirsiniz. Sınav görevlisi tarafından adaylara yapılan herhangi başka bir yar-

dım, final notu verilirken göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her aday çifti için farklı metin çiftleri seçin, metinleri seçerken adayların yaş, cinsi-

yet, eğitim durumu, toplumsal konumu ve ilgi alanları gibi özelliklerini göz önünde 

bulundurun. 
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Konuları, soruları ve metinleri adayın profilini göz önünde bulundurarak rastlantısal 

çeşitlilikle kullanmanız beklenmektedir. 

Bütün konuları, soruları ya da metinleri kullanmanız beklenmemektedir ya da tümü-

nü birden fazla durumda kullanmanız gerekmemektedir. Örneğin, biri size göre uygun 

değilse onu kullanmayın. 

 

 

AYRICA AKLINIZDA BULUNSUN: 

Sınavdan önce ya da sınav sırasında soru ya da sorunlarınız olursa Sınav Merkezi 

Komisyonu’na başvurun. 

Mola vermek isterseniz Sınav Merkezi Komisyonu’na haber vermeyi unutmayın. 

Sınav salonunda SİGARA İÇMEK, CEP TELEFONU KULLANMAK ve BİR 

ŞEYLER YEMEK YASAKTIR. 

  

HİÇ KİMSE İŞİNİZE MÜDAHALE EDEMEZ. Sınav salonunda hiç kimse ya-

nınızda duramaz, sizi ya da adayları rahatsız edemez. 

 Adaylarla yalnızca Türkçe iletişim kurun. 

 Zamanın sınırlı olduğunu unutmayın, bu yüzden her bir adayın her etkinliği için 

orantılı zaman ayırın. 

  

Sınav sona erdiğinde adaylara teşekkür edin, ancak performanslarının kalitesi 

konusunda hiçbir fikir vermeyin. 

Adayların ayrılırken ADAY KİTAPÇIKLARINI YANLARINA ALMADIK-

LARINDAN emin olun.  

 


