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(Please scroll down for English) 

ÖNLİSANS PROGRAMLARI 

Öğretim Dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans Programları için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 

 

• Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, öğretim dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran 

öğrenciler için uygulanır. 

• Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 50 dakikadır. 

• Bu sınav kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçer.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmaları gerekmektedir. 

• Öğrencilerin, sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Sınava gelirken yumuşak uçlu bir kurşun kalem ile silgi bulundurulması gerekmektedir. 

• Öğrencilerimizin Yabancı Dil I dersinden muaf olmaları için 60-69/100, Yabancı Dil I ve II derslerinden 

muaf olmaları için ise 70/100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. 

• Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden duyurulur. 

ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN LİSANS PROGRAMLARI 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS) 

• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS), Güz ve Bahar dönemlerinde öğretim dili İngilizce olan lisans 

programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır.  

• Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 70 dakikadır. 

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Katılımın zorunlu olduğu bu sınavın amacı; öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçerek 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeyi hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi ve Hazırlık Sınıfı’nda 

eğitim görecek öğrencilerin seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilmesidir. 

• Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na giriş hakkı kazanabilmesi için bu sınavdan 100 puan 

üzerinden 40 ve üzeri almaları gerekmektedir. 40/100 puanın altındaki öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nda eğitim 

görür.  

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrencilerin sınav günü yumuşak uçlu kurşun kalem ile silgi getirmesi gerekmektedir. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları Yabancı Diller Bölümü resmi sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > 

“Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyan öğrenciler, uygun seviyelendirme için YDSTS’ye alınır. 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Güz Yarıyılı Başlangıcı) 

• Bu sınava öğretim dili İngilizce olan bölümlerde eğitim görecek, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran, seviye 

tespit sınavından 40 puan ve üzeri alan öğrenciler ile “repeat” statüsündeki öğrenciler katılır. 

• Güz dönemi başında gerçekleşen bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini 

ölçer.  

• Her sınav bölümünün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 
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• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları 

gerekmektedir.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Güz Yarıyılı ve Akademik Yıl Sonu) 

• Güz yarıyılı bitişinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı uygulanır. Bu sınava yalnız kriterleri karşılayan B1+ ve 

B2 öğrencileri ile repeat statüsündeki öğrenciler katılım gösterebilir. 

• Bahar yarıyılı sonunda gerçekleşen sınava Hazırlık Sınıfı seviye sistemi kriterlerini karşılayan öğrenciler 

katılım gösterir. Sınav sonucu ve genel not ortalaması yeterli olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla 

tamamlayarak bölüme geçmeye hak kazanır.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

Yatay Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

• Bu sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yatay geçiş başvurusu yapan adaylar katılım 

gösterir.  

• Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.  

• Her sınav bölümünün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları 

gerekmektedir.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

 

Çift Anadal ve Yandal Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

• Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında çift anadal ve yandal yapmak isteyen öğrenciler, Güz ve 

Bahar yarıyılları başında gerçekleşen bu sınava katılım gösterir.  

• Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.  

• Her sınav bölümünün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 
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• Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları 

gerekmektedir.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

Dikey Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

• Sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kayıt yaptıran 

öğrenciler katılır.  

• Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.  

• Her sınav bölümünün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları 

gerekmektedir.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

Ek Kontenjan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

• Sınava öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ek kontenjan ile kayıt yaptıran öğrenciler katılır.  

• Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer.  

• Her sınav bölümünün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Bu sınavdan başarılı olmak için, İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrencilerin en az 80/100 puan, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin ise 60/100 almaları 

gerekmektedir.  

• Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçları Üniversitenin Orion sistemi (https://orion.iku.edu.tr/) üzerinden 

duyurulur. 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 

Öğretim Dili İngilizce olan Bölümlerin Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı 

• Bu sınava Üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına başvuru yapan adaylar 

katılır.  

• Bu sınav yapı bilgisi ile dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçer.  

• Sınavın her bölümü 25 puan değerindedir ve toplam nota etkisi aynı orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 
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• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için 100 puan üzerinden en az 70 almaları 

gerekmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri en az 80 puan almalıdır. 

• Öğrenciler, sınav sonuçlarını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden öğrenirler. 

 

Öğretim Dili Türkçe olan Bölümlerin Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı 

• Bu sınava Üniversitemizin öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarına başvuru yapan adaylar katılır. 

• Çoktan seçmeli 50 sorunun bulunduğu sınavın süresi 70 dakikadır. 

• Sınav adayların kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçer.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Öğrenciler, sınav sonuçlarını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden öğrenirler. 

 

DEĞİŞİM PROGRAMI SINAVLARI 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı 

• Bu sınava Erasmus değişim programına başvuru yapan Üniversitemiz öğrencileri katılım gösterir. 

• Bu sınavda yapı bilgisi ile okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin en az ikisi ölçülür. Ölçülmesi 

hedeflenen beceriler, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.  

• Ölçme değerlendirmeye tabi tutulan her becerinin genel nota etkisi eşit orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Öğrencilerin sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Öğrenciler sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 

• Öğrenciler, sınav sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Birimi’nden öğrenirler. 

 

Erasmus+ KA131 & KA171 Yabancı Dil Sınavları 

• Bu sınavlar, Üniversitemiz kapsamında yurt dışı değişim programlarına başvuran akademik kadro ve idari 

personel için uygulanır.   

• Sınav, adayların kelime bilgisi, dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerinden en az ikisini ölçer. Ölçülmesi 

hedeflenen beceriler, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve başvuru yapan adaylara 

duyurulur.  

• Ölçme değerlendirmeye tabi tutulan her becerinin genel nota etkisi eşit orandadır.  

• Sınavla ilgili tüm detayları içeren duyurular ile oturum listeleri, sınav öncesi Yabancı Diller Bölümü resmi 

sitesi (https://ydb.iku.edu.tr/ > “Haberler”) üzerinden duyurulur. 

• Adayların sınav günü geçerli bir kimlik belgesi (kimlik, pasaport, öğrenci kartı, ehliyet vb.) göstermesi 

zorunludur. 

• Adaylar sınav saatinden en az 15 dakika önce kampüste olmalıdır. 

• Sınavlara zamanında katılıp, yapılan tüm açıklama ve duyuruları takip etmek öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır. 
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• Bu sınava katılan adayların 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.  

• Adaylar, Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Birimi’nden öğrenirler. 

 

Avrupa Staj Konsorsiyumu Yabancı Dil Sınavı 

• Bu sınav, Üniversitemiz kapsamında yurt dışı değişim ve staj programlarına başvuran öğrenci ve akademik 

kadro için uygulanır. 

• Sınav, adayların kelime bilgisi, dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerinden en az ikisini ölçer. Ölçme 

değerlendirmeye tabi tutulan her becerinin genel nota etkisi eşit orandadır.  

• Bu sınava katılan adayların 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.  

• Adaylar, Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını Uluslararası İlişkiler Birimi’nden öğrenirler. 

 
 
 

EXAM FOR TURKISH-MEDIUM ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS 

Foreign Language Exemption Exam for Turkish-Medium Associate and Undergraduate Programs 
 
•  The Foreign Language Exemption Exam is held for students enrolled in Associate and Undergraduate Programs 

whose medium of instruction is Turkish. 

•  The duration of the exam, which includes 50 multiple-choice questions, is 50 minutes. 

•  This exam aims to assess the knowledge of vocabulary and grammar as well as the reading skill. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

•  Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

•  Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

day of the exam. 

•  Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

•  Students must bring a pencil and eraser on the exam day. 

•  Our students are required to score 60-69/100 to be exempt from Foreign Language I courses, and 70/100 and  

above to be exempt from Foreign Language I and II courses. 

•  Exam results are announced on the University's Orion system (https://orion.iku.edu.tr/). 

 

EXAMS FOR ENGLISH-MEDIUM UNDERGRADUATE PROGRAMS  

Foreign Language Placement Exam (YDSTS) 

•  The Foreign Language Placement Exam (YDSTS) is administered for students who have enrolled in English- 

medium undergraduate programs  

•  The duration of the exam, which includes 50 multiple-choice questions, is 70 minutes. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• The purpose of this exam is to determine the students who will be entitled to take the English Proficiency Exam 

by assessing the knowledge of vocabulary and grammar as well as the reading skill of the students and to place 

them in an appropriate level in Prep Class. 

• In order for students to have the right to take the English Proficiency Exam, they must get 40 or more points out 

of 100 from this exam. Students with a score below 40/100 study in the Preparatory Class. 

https://orion.iku.edu.tr/
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• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must bring a pencil and eraser on the exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• The results of the Foreign Language Placement Exam are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”). 

• Students must take the placement exam in order to study in a suitable level in Prep Class. 

 

English Proficiency Exam (YDYS) (At the Beginning of Fall Semester) 

• Newly registered students who will study in English-medium departments, students who get 40 points or more 

from the placement test and “repeat” students can take this exam. 

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading, writing and 

speaking skills. 

• Each part of the exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• In order to be successful in this exam, students of the Departments of English Language, Literature and English 

Language Teaching must get at least 80/100 points, and students who will study in other departments must get 

60/100. 

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

English Proficiency Exam (YDYS)  

(At the end of Fall Semester and Academic Year) 

• English Proficiency Exam is administered at the end of Fall Term for B1+ and B2 level students who meet the 

criteria and for repeat students.  

• Students who meet the criteria in Prep Class level system are entitled to participate in the exam held at the end 

of Spring Semester. Students whose exam results and performance evaluation grades are sufficient can start 

their departments upon successfully completing the Preparatory Class.  

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's Orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

English Proficiency Exam for Horizontal Transfer Students 

• Students who enroll in English-medium undergraduate programs via horizontal transfer can take this exam. 

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading, writing and 

speaking skills. 

• Each part of the exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. 
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• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• In order to be successful in this exam, students of the Departments of English Language, Literature and English 

Language Teaching must get at least 80/100 points, and students who will study in other departments must get 

60/100. 

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

English Proficiency Exam for Double Major and Minor Students 

• Students who want to do a double major and minor in undergraduate programs where the medium of instruction 

is English can take this exam.  

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading, writing and 

speaking skills. 

• Each part of the exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• In order to be successful in this exam, students of the Departments of English Language, Literature and English 

Language Teaching must get at least 80/100 points, and students who will study in other departments must get 

60/100. 

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

English Proficiency Exam for Vertical Transfer Students 

• Students who enroll in English-medium undergraduate programs via vertical transfer can take this exam. 

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading, writing and 

speaking skills. 

•  Each part of the exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 
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• In order to be successful in this exam, students of the Departments of English Language, Literature and English 

Language Teaching must get at least 80/100 points, and students who will study in other departments must get 

60/100. 

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

English Proficiency Exam for Additional Placement Students 

• Students who enroll in English-medium undergraduate programs via additional placement can take this exam. 

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading, writing and 

speaking skills. 

• Each part of the exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• In order to be successful in this exam, students of the Departments of English Language, Literature and English 

Language Teaching must get at least 80/100 points, and students who will study in other departments must get 

60/100. 

• The results of the English Proficiency Exam are announced on the University's orion system 

(https://orion.iku.edu.tr/). 

 

GRADUATE PROGRAMS 

Foreign Language Exam for Applicants to English-Medium Master’s Degree Programs 

• Candidates who apply to the English-medium graduate programs of our University can take this exam. 

• This exam aims to assess the knowledge of grammar and vocabulary as well as listening, reading and writing 

skills. 

• Each part of the exam is worth 25 points and the total weighting of each component is the same. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• Students must get at least 70 out of 100 points in order to be successful in the proficiency exam. Passing grade 

for applicants to the Department of English Language and Literature is 80 out of 100 points.  

• Students can learn their exam results from the Institute of Graduate Education. 
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Foreign Language Exam for Applicants to Turkish-Medium Master’s Degree Programs 

• Candidates who apply to Turkish-medium graduate programs of our University can take this exam. 

• The duration of the exam, which includes 50 multiple-choice questions, is 70 minutes. 

• The exam aims to assess the knowledge of vocabulary and grammar as well as the reading skill. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• Students learn their exam results from the Institute of Graduate Education. 

 

EXAMS FOR EXCHANGE PROGRAMS 

Erasmus Foreign Language Exam 

• Students of our University who apply to the Erasmus program can take this exam. 

• This exam aims to assess at least two parts of the exam, which are Use of English, reading, writing, listening 

and speaking. The parts to be assessed are determined by the Department of Foreign Languages and 

announced before the exam. 

• Each part has the same weighting on the overall score. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Students are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on the 

exam day. 

• Students must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Students must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• Students can learn their exam result from the International Office. 

 

Erasmus KA131 & KA171 Foreign Language Exams 

• These exams are applied for academic and administrative staff. 

• The exams aim to assess at least two of the parts of the exam, which are Use of English, reading, writing, 

listening and speaking. The parts to be assessed are determined by the Department of Foreign Languages and 

announced before the exams. 

• Each part has the same weighting on the overall score. 

• Exam planning, details and venue lists are announced on the official website of the Department 

(https://ydb.iku.edu.tr/ > “News”) before the exam. 

• Candidates are required to show a valid identity document (ID, passport, student card, driver's license, etc.) on 

the exam day. 

• Candidates must be on campus at least 15 minutes before the exam time. 

• Candidates must attend the exams on time and follow all the announcements. 

• Candidates taking this exam must get at least 50 points out of 100. 

• Exam takers can learn their results from the International Office. 
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European Internship Consortium Foreign Language Exam  

• This exam is applied for students and academic staff. 

• The exam aims to assess the candidates' knowledge of vocabulary and grammar as well as their reading and 

writing skills. This exam aims to assess at least two of the parts of the exam, which are Use of English, reading, 

writing, listening and speaking. The parts to be assessed are determined by the Department of Foreign Languages 

and announced before the exam. 

• Each part has the same weighting on the overall score. 

• Candidates taking this exam must get at least 50 points out of 100. 

• Exam takers can learn their results from the International Office. 

 

 


