ECA İÇİN ÖNEMLİ DUYURU/ IMPORTANT ECA ANNOUNCEMENT
1. ECA sınavında, cevaplar ya doğrudan optik formlara yazılacak /işaretlenecek, ya da cevapları optik
formlara sonradan aktarmak için ek süre verilecektir:
Okuma Bölümü: cevaplar doğrudan optik formlara yazılacak/ işaretlenecek
Dinleme Bölümü: cevaplar soru kitapçığına yazılacak/ işaretlenecek; cevapları optik formlara sonradan
aktarmak için ek süre verilecektir
Dilbilgisi Bölümü: cevaplar doğrudan optik formlara yazılacak/ işaretlenecek
2. Kısa cevap gerektiren sorular için: cevabınızı optik formda o soru için ayrılmış olan kutu içine
taşırmadan yazınız. Önemli: Kısa cevap gerektiren sorularda A,B,C,D,E veya F şıklarına işaretleme
yapmayınız.
Çoktan seçmeli cevap gerektiren sorular için: cevabınızı optik formda o soru için ayrılmış olan
A,B,C,D,E veya F şıklarından sadece birini tamamen doldurarak veriniz. Önemli: Çoktan seçmeli
sorularda kısa cevap kutusuna yazmayınız.
3. ECA optik formlarını doğru doldurmak öğrencilerin sorumluluğudur. Optik formlara
yazarken/işaretleme yaparken kurşun kalem kullanılacaktır. Her bir soru için optik formunda sadece o
soru için ayrılmış bölüme verilen cevaplar dikkate alınacaktır. Lutfen kaydirma yapmayiniz. Lütfen
aşağıdaki örneği inceleyiniz.
IMPORTANT ECA ANNOUNCEMENT
1. In the ECA exam, answers will either be directly written/ coded onto the optic forms, or extra time will
be given to transfer answers:
Reading section: write/ code directly onto the optic form
Listening section: write answers on the booklet; time will be given at the end of the listening section
to transfer the answers
Language section: write/ code directly onto the optic form
2. For open‐ended questions: answers should be written in the box provided for the question without
writing outside the box. Important: Do not mark A,B,C,D,E or F in questions requiring a short answer.
For multiple choice questions: answers should be given by completely filling in A,B,C,D,E or F in the
part reserved for the question. Important: Do not write anything in the boxes for questions requiring a
multiple choice answer.
3. It is the responsibility of students to fill out the ECA optic forms properly. They must use a pencil for
writing/ coding their answers. Please give your answers in the correct place. For each question, only
the relevant part on the optic form reserved for that question will be considered.
Please see the example below.

