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ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN LİSANS PROGRAMLARI 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS) 

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, Güz ve Bahar dönemlerinde öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına yeni 

kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanır. Sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşur. Katılımın zorunlu olduğu bu 

sınavın amacı öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçerek seviyelerinin tespit edilmesi ve 

Hazırlık Sınıfı’nda eğitim görecek öğrencilerin seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilmesidir. Öğrencilerin İngilizce 

Yeterlilik Sınavı’na giriş hakkı kazanabilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden 40 puan ve üzeri almaları 

gerekmektedir. 40/100 puanın altındaki öğrenciler Hazırlık Sınıfı’nda eğitim görür. 

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

Öğretim dili İngilizce olan bölümlerde öğrenim görecek, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran, seviye tespit sınavından 

40 puan ve üzeri alan öğrenciler ile “repeat” statüsündeki öğrencilerin katıldığı bu sınav kelime ve yapı bilgisi ile 

dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. Her sınav bölümün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi 

aynı orandadır. Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için 100 puan üzerinden minimum 60/100 

almaları gerekmektedir. İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrenciler ise en az 

80/100 puan almalıdır. 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (Yarıyıl Ortası ve Sonu) (YDYS) 

Güz ve Bahar dönemleri başlangıcının yanı sıra, bu dönemlerin bitişini takiben bir adet Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 

uygulanır. Güz Dönemi sonunda yapılan sınava yalnız gerekli kriteri karşılayan B1+ ve B2 seviyede olan öğrenciler 

ile “repeat” statüsündeki öğrenciler katılım gösterebilir.  

Hazırlık Sınıfı seviye sistemindeki kriterleri karşılayan öğrenciler, Bahar Dönemi sonunda gerçekleşen sınava 

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

tamamlayarak bölüme geçmeye hak kazanır.  

Yatay Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

Yatay Geçiş ile öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında eğitim görecek öğrenciler, Güz ve Bahar dönemleri 

başında gerçekleşen bu sınava katılım gösterir. Sınav kelime ve yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma 

becerilerini ölçer. Her sınav bölümün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır. Öğrencilerin yeterlilik 

sınavında başarılı olabilmeleri için minimum 60/100 almaları gerekmektedir. İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce 

Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrenciler ise en az 80/100 puan almalıdır. 

Çift Anadal ve Yandal Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarında çift anadal ve yandal yapmak isteyen adaylar bu sınava katılım 

gösterir. Sınav, kelime ve yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. Her sınav bölümün 

değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır. Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için 

minimum 60/100 almaları gerekmektedir. İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak 

öğrenciler ise en az 80/100 puan almalıdır. 

Dikey Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kaydolan öğrencilerin katıldığı bu sınav 

kelime ve yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. Her sınav bölümünün değeri 20 

puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır. Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı olabilmeleri için 100 puan 

üzerinden minimum 60 almaları gerekmektedir. İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde 

okuyacak öğrenciler ise en az 80 puan almalıdır. 

Ek Kontenjan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) 

Öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ek kontenjanla kaydolan, seviye tespit sınavından 40 puan ve üzeri 

alan öğrencilerin katıldığı bu sınav kelime ve yapı bilgisi ile dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. 

Her sınav bölümün değeri 20 puandır ve toplam nota etkisi aynı orandadır. Öğrencilerin yeterlilik sınavında başarılı 

olabilmeleri için 100 puan üzerinden minimum 60 almaları gerekmektedir. İngiliz Dili Edebiyatı ve İngilizce 

Öğretmenliği bölümlerinde okuyacak öğrenciler ise en az 80 puan almalıdır. 
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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 

Öğretim Dili İngilizce olan Bölümlerin Lisansüstü Yabancı Dil Sınavı 

Üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına başvuru yapan adayların katıldığı bu sınav yapı 

bilgisi ile okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçer. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyacak öğrencilerin en 

az 80/100, diğer bölümlerde okuyacak öğrencilerin 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. 

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 bu sınav, adayların kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma becerisini ölçer.  

 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

Erasmus Yabancı Dil Sınavı 

Üniversitemizin Erasmus değişim programına başvuru yapan öğrencilerin katıldığı bu sınavda yapı bilgisi ile okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin en az ikisi ölçülür. Ölçme değerlendirmeye tabi tutulan her becerinin 

genel nota etkisi eşit orandadır.   

Erasmus KA131 & 171 Yabancı Dil Sınavları 

Üniversitemiz kapsamında yurt dışı değişim programlarına başvuran akademik ve idari personeli için uygulanan bu 

sınav, adayların kelime bilgisi, dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerinden en az ikisini ölçer. Ölçme değerlendirmeye 

tabi tutulan her sınav bölümünün genel nota etkisi eşit orandadır. Bu sınava katılan adayların 100 üzerinden en az 

50 puan alması gerekmektedir.  

Avrupa Staj Konsorsiyumu Yabancı Dil Sınavı 

Üniversitemiz kapsamında yurt dışı değişim ve staj programlarına başvuran öğrenci ve akademik personel için 

uygulanan bu sınav adayların kelime bilgisi, dilbilgisi, okuma ve yazma becerilerinden en az ikisini ölçer. Ölçme 

değerlendirmeye tabi tutulan her sınav bölümünün genel nota etkisi eşit orandadır. Bu sınava katılan adayların 100 

üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. 

 

HAZIRLIK SINIFI DÖNEM İÇİ SINAVLARI 

Kısa Sınav (Quiz) 

Kısa sınav, Hazırlık Sınıfı’nda eğitim gören öğrenciler için her seviyede bir defa uygulanır. Bu sınav öğrencilerin 

yapı ve kelime bilgisini ölçer. 

Ara Sınav (Mid-Level Exam) 

Ara sınav, Hazırlık Sınıfı’nda eğitim gören öğrenciler için her seviyede bir defa uygulanır. Bu ara sınavlar 

öğrencilerin kelime bilgisi, yapı bilgisi ve okuma becerisini ölçer. 

Seviye Bitirme Sınavı (End-of-Level Exam) 

End-of-Level Sınavı, Hazırlık Sınıfı’nda eğitim gören öğrenciler için her seviyenin bitiminde uygulanır. Bu sınav 

öğrencilerin kelime ve yapı bilgisi ile okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçer. Bu sınav, her seviye 

sonunda yapılmakta olup Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan ayrı bir sınavdır.  

Mazeret Sınavları 

Hazırlık Sınıfı’nda eğitim gören, sağlık sorunu sebebiyle dönem içi yapılan Kısa Sınav, Seviye Arası Sınav ve/veya 

Seviye Sonu sınavlarından en az birine katılım gösteremeyip durumunu geçerli bir sağlık raporuyla belgeleyen 

öğrencilerin mazeret sınavına katılım hakkı mevcuttur. Raporlu öğrenciler raporlarını sınav tarihinden sonra üç iş 

günü içerisinde Bölüm Başkanlığı’na teslim etmekle yükümlüdür. İngilizce Yeterlilik Sınavı için mazeret sınavı 

uygulanmaz. 
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EXAMS FOR ENGLISH-MEDIUM UNDERGRADUATE PROGRAMS 

Foreign Language Placement Exam 

The Foreign Language Placement Exam is held for newly enrolled students to undergraduate programs whose 

medium of instruction is English. The exam consists of 50 multiple choice questions. All students have to take 

Placement Test, whose purpose is to determine the level of students by measuring their vocabulary, grammar and 

reading skills, and to place the students who will study in the Prep Class in a class appropriate for their level. In 

order for students to be eligible to take the English Proficiency Exam, they have to get 40 points out of 100 and 

above. Students with a score below 40/100 study in the Preparatory Class. 

English Proficiency Exam (At the beginning of Fall Term) 

This exam is designed for students who will study in English-medium departments, who have newly registered to 

our University, who obtain 40 points or more in the placement test, and “repeat” students. English Proficiency Exam 

aims to assess use of English and four language skills: listening, reading, writing, and speaking. Each part of the 

exam is worth 20 points and the total weighting of each component is the same. Students have to get a minimum 

of 60 out of 100 points in order to be successful in the proficiency exam. Students who study in Departments of 

English Language Literature and English Language Teaching have to get at least 80/100 points. 

English Proficiency Exam (In the middle and at the end of the Academic Year) 

In addition to the beginning of Fall semester, An English Proficiency Exam is administered following the end of this 

semester. Only students who complete B1+ and B2 levels and meet the criteria and “repeat” students are allowed 

to take the exam held at the end of Fall Semester.  

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.  

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. 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. 

 

English Proficiency Exam for Double-Major & Minor Students 

Students who would like to do a double major or minor degree in English-medium undergraduate programs 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. 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. 

 

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. 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. 

 

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. 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. 
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FOREIGN LANGUAGE EXAMS FOR APPLICANTS TO MASTER’S DEGREE PROGRAMS 

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

Candidates who apply to the graduate programs of our university whose medium of instruction is English take this 

exam. In the exam, students are tested on the basis of their use of English along with reading, listening, and writing 

skills. In order for students to be successful, applicants wishing to study in English Language and Literature must 

get 80/100 points in order to be successful. Passing grade for other departments is 70/100 points. 

Foreign Language Exam for Turkish-Medium Graduate Students 

Candidates who apply to the graduate programs of our university whose medium of instruction is Turkish take this 

exam, and it consists of 50 multiple-choice questions. In the exam, students are tested on the basis of their 

vocabulary, grammar and reading skills. In order for students to be successful, they have to get 70 points out of 

100 and above.  

EXAMS FOR ERASMUS & MOBILITY PROGRAMS 

Erasmus Foreign Language Exam 

At least two of the use of English as well as reading, writing, listening, and speaking skills are measured in this 

exam, which is for students applying to our university's Erasmus exchange program. The weighting of each part of 

the exam, which is subjected to measurement and evaluation, on the overall score is equal.  

Erasmus KA131 & KA171 Foreign Language Exams 

These exams are held for academic and administrative staff applying to exchange programs. Candidates are tested 

on the basis of at least two of such parts as vocabulary, grammar, reading and writing. Candidates must get at least 

50 points out of 100. 

European Internship Consortium Foreign Language Exam 

This exam is applied for students and academic staff who apply to foreign exchange and internship programs within 

the scope of our university. The candidates are tested on the basis of at least two of such parts as vocabulary, 

grammar, reading and writing. Candidates have to get at least 50 points out of 100. 

 

ENGLISH PREPARATORY CLASS EXAMS 

Quiz 

Quizzes are administered once in each level for students studying in the Preparatory Class. This exam aims to 

assess students' knowledge of grammar and vocabulary. 

Mid-Level Exam 

Mid-Level Exams are administered once in each level for students studying in the Preparatory Class. This exam 

aims to assess students' knowledge of grammar and vocabulary and reading skill. 

End-of-Level Exam 

The End-of-Level Exams are administered at the end of each level for students studying in the Preparatory Class. 

This exam aims to assess students' knowledge of grammar and vocabulary as well as their reading, listening, writing 

and speaking skills. This exam is held at the end of each level and is a separate exam from the English Proficiency 

Exam.  

Make-Up Exams 

Prep Class Students who cannot attend exams due to health problems, and who present a valid health report, are 

given the right to take the make-up exam. Students with a report are obliged to submit their reports to the 

Department of Foreign Languages within three working days after the exam date. No make-up is held for the English 

Proficiency Exam. 

 


