OCAK 2018 YDMS DUYURUSU
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 22-23 OCAK 2018 tarihlerinde yapılacak olan
OCAK YDMS sınavı başvuruları 12-18 OCAK 2018 tarihleri arasında Yabancı Diller
Yüksekokulu web sayfasından online (www.ybu.edu.tr/yabancidiller) alınacaktır. Bu sınava
Hazırlık sınıfından ve bölüm İngilizce derslerinden muaf olmak için girilebilir.
YBU öğrencisi olmayanlar, sınava "DIŞARIDAN" katılanlar, yükseklisans ve doktora
programlarına başvuru yapacak kişiler aşağıdaki IBAN numarasına sınav ücretini yatırdıktan
sonra, dekontlarıyla birlikte başvuru yapacaklardır. Dekontlar Mutlaka yabdil@ybu.edu.tr
mail adresine veya 0312 906 29 72 numaralı fax’a gönderilmelidir. (Dışarıdan sınava
katılanların gelirken yanlarında dekontun aslını getirip sekreterliğe teslim etmeleri
gerekmektedir. Dekontu ulaşmayan öğrenci sınava giremez.)
* Üniversitemiz öğrencileri, sınav ücreti yatırmayacaklardır.
**Daha önceden YDMS sınavı ile hazırlıktan muaf olmuş öğrencilerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
*** Dışarıdan sınava katılmak isteyen kişilerin formu doldururken öğrenci numarası olan
kısmına "DIŞARIDAN KATILIMCI" olarak yazmaları gerekmektedir.

HALK BANKASI ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP ADI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü
IBAN:TR95 0001 2009 1940 0006 0000 78
SINAV ÜCRETİ : 65 TL
NOT:
Açıklama Bölümüne aşağıdaki bilgiler verilmelidir
1. Adı-soyadı,
2. TC. Kimlik Numarası
3. “OCAK YDMS Ücreti" İbaresi

*Dekontu fax ile gönderecek kişilerin isimlerini dekontun üzerine okunaklı bir şekilde
yazması gerekmektedir.

YDMS: YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

JANUARY 2018 AGE ANNOUNCEMENT
The applications will be accepted between 12-18 Januray 2018
online (www.ybu.edu.tr/yabancidiller) for the 22-23 January 2018 AGE that will be
conducted by School of Foreign Languages .
The exam could be taken to pass Prep Class and to be exempted from Department English
Courses.
Outside participants who are not YBU students or those who will apply for the graduate and
doctorate programs have to pay the exam fee to the following IBAN number before the
application. These participants should apply to our secreteriat with the receipt or can send the
receipt to the fax number 0312 906 29 72 or yabdil@ybu.edu.tr (Note that students are not
allowed to take the exam if their receipt is not taken.)
* YBU students who have already enrolled in our university will not pay the exam fee.
** Students who have already passed the YDMS exam will not be accepted to this YDMS
again.
*** Outside participants should write "OUTSIDE PARTICIPANT" while filling out the form
for the student number section.

Bank Info:
HALK BANKASI ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP ADI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü
IBAN:TR95 0001 2009 1940 0006 0000 78
EXAM FEE: 65 TL
PS:
Following information must be provided while paying the exam fee.
1. Name-Surname,
2. Passport number
3. “YDMS January Fee"
*The participants who will send the receipt via fax should write their names eligibly.

YDMS: Proficiency Exam

