
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişilerin kişisel bilgilerinin 

herkese açık ortamlarda açık halde duyurulmaması gerektiği için sınav sonuçlarınıza öğrenci 

numaranızın son 4 hanesini dikkate alarak ekli listeden erişebilirsiniz.  

 
 

• 2022-2023 Akademik Yılı eğitim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran 

öğrenciler için 28.09.2022 tarihinde saat 08:30 – 12:00 saatleri arasında yazılı, 13.00-

17.30 arasında konuşma olmak üzere iki oturum halinde İngilizce Yeterlik sınavı 

yapılacaktır. 

• Öğrencilerin yapılacak olan iki oturuma da katılması gerekmektedir. Sabah oturumunda 

kelime bilgisi, okuma, dinleme ve yazma, öğleden sonraki oturumda ise konuşma 

becerileri ölçülecektir. 

• 28.09.2022 İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları web sitesi ana sayfa duyurular 

bölümünde yer alacaktır. Ders başlangıç tarihi için ise 2022-2023 Akademik yılı 

akademik takvimini web sitesinden takip ediniz. 

• 28.09.2022 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na sadece Seviye 

Belirleme Sınav sonucuna göre B2 Seviyesinde çıkmış ve 2021 ve öncesi kayıtlı olan, 

hazırlığı başarıyla tamamlayamamış öğrenciler girecektir.  

• Öğrenciler en geç saat 08:00’da, kalem, silgi ve fotoğraflı kimlikleri ve/veya öğrenci 

kimlikleriyle ekte yer alan listedeki kampüs ve dersliklerde hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Geç gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır ve sınavın telafisi 

olmayacaktır.  

• Kampüs ve sınıf değişikliğinin mümkün olmadığını hatırlatır, bu konuda değişiklik 

talebinde bulunmamanızı önemle rica ederiz.  

• Konuşma sınavına giriş sırasını belirten listeler 12.30'da sınavın yapılacağı kampüslerde 

panolara asılacaktır. 

  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• English Proficiency Exam for students who have enrolled in English programs will be conducted 

tomorrow in two sessions; from 08:30-12:00 written part and from 13:00-17:30 speaking parts 

will be held.  

• Students are expected to attend both sessions. In the morning session vocabulary, reading, 

listening and writing skills, in the afternoon session speaking skills will be assessed.  

• 28.09.2022 English Proficiency Exam results will be announced on the main page of the 

website under announcements section. You may check the 2022-2023 Academic calendar to 

learn about the starting date of the lessons. 

• Only students who have scored B2 level or above in the placement exam, and students who 

registered in 2021 or earlier that have failed the previous proficiency exams so far are eligible 

to take the proficiency exam on 28.09.2022.  

• Students are expected to be ready at the relevant campus with their pencils, erasers and ID 

Cards/Student Cards at 08:00 latest. Latecomers will not be accepted to the exam and there 

will not be any make-up.  

• We would like to remind once again that any change in campus or classroom is not possible, 

and kindly ask you not to request any adjustments.  

• Speaking exam lists will be hanged on the announcement boards at 12:30.  

 


