
Mevlana Değişim Programı Başvuru Dönemi İngilizce (DEÜ YDY) Sınavı Duyurusu 

Announcement for Mevlana Exchange Program Application Period English (DEU YDY) 

Exam 

 

YDY (Yabancı Diller Yüksekokulu) tarafından 

düzenlenecek olan İngilizce Yeterlik Sınavı 

English Proficiency Exam which will be held by YDY 

(School of Foreign Languages) 

 

13 Mart 2020, Cuma (Sınav saati:13.00  - 

Sınav yeri: DEÜ Yabancı Diller 

Yüksekokulu-Dokuzçeşmeler Kampüsü, 

BUCA) 

13 March 2020, Friday  (Exam time: 13.00  - 

Exam Location: DEU School of Foreign 

Languages-Dokuzçeşmeler Campus, BUCA)  

 

 

* İngilizce sınavına katılacak olan geçerli başvuru sahibi öğrencilerimizin listesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

tarafından, sınavı düzenleyecek olan DEÜ  Yabancı Diller Yüksekokulu’na gönderilmiş durumdadır. 

Öğrencilerimizin sınav için ek bir başvuru yapmalarına ya da sınava giriş belgesi çıktısı almalarına gerek 

yoktur. 

The list of applicants who have valid applications and will take the English exam has been sent by 

International Office to DEU School of Foreign Languages that will organize the exam. The students do not 

need to make an additional application or get an exam entrance document printout for entering the exam. 

** Sınavı gerçekleşeceği dersliğe, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu binasına ulaştığınızda 

yönlendirileceksiniz. Sınav saatinden en az 15-20 dakika önce sınav yerinde olmalısınız. Katılımcı öğrenci 

sayısı yüksek olmadığından, sınav için sadece 1 ya da iki derslik ayrılacaktır. 

You will be directed to the classroom where the exam will take place, when you reach DEU School of Foreign 

Languages building. You should be ready at the exam location at least 15-20 minutes before the exam time. As 

the number of participants is not high, only 1 or 2 classroom(s) will be allocated for the exam. 

!!! Sınava Giriş Ücreti Bulunmamaktadır. 

!!! There is no entrance fee for the exam. 

!!! Fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayanlar sınava kesinlikle katılamayacaklardır. (Hem T.C. kimliğinizi hem 

de DEÜ öğrenci kimliğini yanınızda bulundurmanız tavsiye olunur) 

!!! Students without an ID with photograph will not be allowed to participate in the exam. (It is recommended 

that the students keep both their Turkish ID and DEU student ID) 


