
 

10-14 ŞUBAT YATAY GEÇİŞ SINAVLARI- DUYURU METİNLERİ 
 

 
Kurum İçi Ortalama Şartına göre Yatay Geçiş Kesin Kayıt İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı 

 
Kurum İçi Ortalama Şartına göre Yatay Geçiş Kesin Kayıt İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı, 10 Şubat 2023 tarihinde, 

Kuzey Kampüs, A Blok, 2. Kat, A203 numaralı amfide, saat 09:00'da gerçekleşecektir. 
 

Sınav süresi 80dk olup, sınav içeriği çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Sınavda dinleme ve not alma, okuma, 
gramer ve kelime olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.  

 
Sınava katılacak tüm öğrencilerin, sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları ve 

yanlarında kimlik, kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. 
Dinleme bölümü başladıktan sonra ilgili bölüm bitene kadar sınava öğrenci alınmayacaktır. Sınava, ilk 20 dakika sona erdikten 
sonra, yeni öğrenci kabul edilmeyecektir. 
 

Optik formları eksiksiz doldurmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Optik formu uygun şekilde doldurulmamış, kitapçık 
grubu işaretlenmemiş sınav kağıtları için itiraz kabul edilmeyeceğinden, öğrencilerimizin sınav kağıtları ve optik formlarını 
eksiksiz doldurmaları önemle duyurulur. 
 
 

English Proficiency Exam for Transfer Students (Internal) Based on GPA 
 

English Proficiency Exam for Transfer Students (Internal) Based on GPA will be held face to face at Kavacık North 
Campus Block A, 2nd floor, A203, on February 10th at 09.00 
 

The exam duration is 80 minutes. The exam, which is comprised of 50 multiple-choice questions, consists of four 
parts: Note-taking Listening, Reading, Grammar, and Vocabulary.  

Students are required to be in their classrooms 15 minutes prior to the exam. Once the listening session starts, 
students will not be taken to the exam until the end of the related listening part, and after the first 20 minutes of the exam, 
students will not be allowed to enter the exam. 

 It is the student’s responsibility to fill in the optic forms/scantrons correctly. 
 
 
 

Kurum İçi Ortalama Şartına göre Yatay Geçiş Yedek Kayıt İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı 
 

Kurum İçi Ortalama Şartına göre Yatay Geçiş Yedek Kayıt İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı, 14 Şubat 2023 tarihinde, 
Kuzey Kampüs, A Blok, 2. Kat, A203 numaralı amfide, saat 09:00'da gerçekleşecektir. 
 

Sınav süresi 80dk olup, sınav içeriği çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Sınavda dinleme ve not alma, okuma, 
gramer ve kelime olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.  

 
Sınava katılacak tüm öğrencilerin, sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmaları ve 

yanlarında kimlik, kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. 
Dinleme bölümü başladıktan sonra ilgili bölüm bitene kadar sınava öğrenci alınmayacaktır. Sınava, ilk 20 dakika sona erdikten 
sonra, yeni öğrenci kabul edilmeyecektir. 
 

Optik formları eksiksiz doldurmak öğrencilerin sorumluluğundadır. Optik formu uygun şekilde doldurulmamış, kitapçık 
grubu işaretlenmemiş sınav kağıtları için itiraz kabul edilmeyeceğinden, öğrencilerimizin sınav kağıtları ve optik formlarını 
eksiksiz doldurmaları önemle duyurulur. 
 
 

English Proficiency Exam for Reserve Transfer Students (Internal) Based on GPA 
 

English Proficiency Exam for Reserve Transfer Students (Internal) Based on GPA will be held face to face at Kavacık 
North Campus Block A, 2nd floor, A203, on February 14th at 09.00 
 

The exam duration is 80 minutes. The exam, which is comprised of 50 multiple-choice questions, consists of four 
parts: Note-taking Listening, Reading, Grammar, and Vocabulary.  

Students are required to be in their classrooms 15 minutes prior to the exam. Once the listening session starts, 
students will not be taken to the exam until the end of the related listening part, and after the first 20 minutes of the exam, 
students will not be allowed to enter the exam. 

 It is the student’s responsibility to fill in the optic forms/scantrons correctly. 
 


