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İngilizce Muafiyet/Yeterlilik Sınavı Başvurusu Hakkında Bilgi Alabilir Miyim? 

Faaliyetin Takip Edileceği Adres https://yd.subu.edu.tr  >> Duyurular Menüsünden Takip Ediniz. 

Faaliyetin Başlangıç Tarihi 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >>  

Güz Yarıyılı Başlangıcından Önce. 

Faaliyetin Bitiş Tarihi 
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim  >>  

Güz Yarıyılı Başlangıcında. 

Sorumlu Birim Yabancı Diller Yüksekokulu  

Sorumlu Birime Teslim Edilmesi Gereken Evraklar - 

İletişim Kurabileceğiniz E-Posta Adresi yd@subu.edu.tr  

 

Aşamalar Yapılması Gerekenler (İngilizce Muafiyet Sınavı) 

1. Aşama 
İngilizce Muafiyet Sınavı Başvurusu İçin;  

https://yd.subu.edu.tr >> Duyurular Menüsünü Takip Ediniz. 

2. Aşama 
İngilizce Muafiyet Sınavı Takvimi İçin; 

https://yd.subu.edu.tr >> Duyurular Menüsünü Takip Ediniz. 

NOT: İngilizce Muafiyet Sınavı >> İsteğe bağlı sınavdır ve sınava girme zorunluluğu yoktur. 

- Yeni kayıt olmuş veya eski kayıtlı öğrenci olması fark etmeksizin Zorunlu İngilizce dersinden muaf 
olmak isteyen tüm öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirsiniz.  

- İngilizce Muafiyet sınavından 50 ve üstü not alan öğrenciler başarılı sayılacaktır. 

- Sınav sonucunda başarılı olan öğrencilere >> MU (Muaf) notu verilir.  

- Sınav sonucunda başarısız olan öğrencilere >> herhangi bir başarı notu işlenmez.  

- MU notu olan dersler krediden sayılır fakat ağırlıklı ortalamaya katılmazlar.   

- Azami süresini tamamlayan öğrenciler İngilizce Muafiyet sınavına katılamazlar. 

Aşamalar Yapılması Gerekenler (İngilizce Yeterlilik Sınavı) 

1. Aşama 
İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvurusu İçin;  

https://yd.subu.edu.tr >> Duyurular Menüsünü Takip Ediniz. 

2. Aşama 
İngilizce Yeterlilik Sınavı Takvimi İçin; 

https://yd.subu.edu.tr >> Duyurular Menüsünü Takip Ediniz. 

NOT: İngilizce Yeterlilik Sınavı >> İsteğe bağlı sınavdır ve sınava girme zorunluluğu yoktur. 

a) Yeni kayıt olmuş veya eski kayıtlı öğrenci olması fark etmeksizin Bölümlerinde İsteğe Bağlı 
Hazırlık okuma hakkı tanınan ve kayıtlı olduğu bölümlerinde verilen mesleki İngilizce derslerini 
almak isteyen öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirsiniz. 

a) İngilizce Yeterlilik sınavından 70 ve üstü not alan öğrenciler başarılı sayılacaktır. 

https://yd.subu.edu.tr/
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
https://www.subu.edu.tr/tr/akademik-takvim
mailto:yd@subu.edu.tr
https://yd.subu.edu.tr/
https://yd.subu.edu.tr/
https://yd.subu.edu.tr/
https://yd.subu.edu.tr/


 
 

 

https://ziraat.subu.edu.tr  | ziraat@subu.edu.tr  |  t. +90 (0264) 616 .. ..  |  f. +90 (0264) 616 .. ..  |  Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 395 54580, Arifiye / SAKARYA 

b) Yeni kayıt olmuş veya eski kayıtlı öğrenci olması fark etmeksizin Bölümlerinde Zorunlu Hazırlık 
okuma şartı olan, bu şarttan muaf olup, bölümlerinde verilen eğitime başlamak isteyen 
öğrenciler bu sınava başvuru yapabilirsiniz. 

b) İngilizce Yeterlilik sınavından 70 ve üstü not alan öğrenciler başarılı sayılacaktır. 

- Sınav sonucunda başarılı olan öğrencilere >> YT (Yeterli) notu verilir.  
- Sınav sonucunda başarısız olan öğrencilere >> herhangi bir başarı notu işlenmez.  
- YT notu olan dersler krediden sayılır fakat ağırlıklı ortalamaya katılmazlar.   
- Azami süresini tamamlayan öğrenciler İngilizce Yeterlilik sınavına katılamazlar. 

 

 
 
 


