
YDB 1001 – İNGİLİZCE – I ve YDB 1002 – İNGİLİZCE – 2 

(Uzem Dersi) 

2021-2022 MUAFİYET SINAVI BİLGİLENDİRME METNİ 

13.10.2021 

Sevgili Öğrenciler, 

1. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ortak zorunlu derslerden 
YDB 1001 İngilizce – I ve YDB 1002 İngilizce – 2 derslerinin muafiyet sınavı 13.10.2021 
tarihinde saat 17.00’ da Üniversitemiz Pelitli ve Yalıncak (Ömer Yıldız) yerleşkelerinde 
yapılacaktır.  

 

2. Aşağıdaki listede üniversitemize yeni kayıt olan tüm öğrencilerimizin isimleri yer almaktadır. 
Ancak sınava girmek zorunlu değildir. 
 

3. Muafiyet Sınavlarından başarılı olabilmek için en az 50 (elli) alınması gerekmektedir. 50 ve 
üzerinde not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılacaklar ve notları (harf notlarıyla birlikte) 
transkriptlerine işlenecek olup sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 
 

4. Üniversitemize daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış ancak daha önce hiçbir zaman muafiyet 
sınavlarına girmemiş ve dersi almakla yükümlü öğrenciler de kendi yerleşkelerinde danışman 
hocalarının bilgisi dâhilinde uygun olan bir sınav salonunda bu sınava girebilirler. 
 

5. Sınavların yapılacağı Sınav Binalarının girişinde kimlik kontrolü yapılır. Bu sebeple bina 
girişinde kimlik belgenizi hazır bulundurunuz. Öğrencinin sınava girebilmek için, öğrenci 
kimliğine ya da diğer kimlik belgelerinden birine (TC Kimlik Kartı, TC Nüfus Cüzdanı, 
Pasaport, KKTC Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi) sahip olması ve mutlaka görevlilere bina 
girişinde ibraz etmesi zorunludur. 
 

6. Ayrıca sınav salonunda öğrencilerin kendisine tahsis edilmiş olan sınıfta ve sıranın üstüne 
kimliklerini koymak suretiyle sınav salon görevlisine kimliklerini ibraz etmesi gerekir. 
 

7. Öğrencilerin hangi yerleşkede hangi sınıfta sınava gireceğine ilişkin listeleri aşağıdadır. 
Listelerde herhangi bir sıralama ölçütü yoktur ve listeler karma yapılmıştır. Bu sebeple hangi 
sınıfta sınava gireceğinizi bulmak için: Listelerin yayınlandığı dosyayı bilgisayarınıza 
indirin. İndirdiğiniz dosyaları açın ve Ctrl + F tuş kombinasyonuyla öğrenci numaranızı 
ya da Ad-Soyad bilginizi aratarak gireceğiniz sınıf bilgisini öğrenebilirsiniz. 
 



8. Sınav güvenliği sebebiyle daha önce ilan edildiği üzere ilgili yönetmelik gereği;  “Sınav 
salonuna sadece kalem, silgi gibi sınavın yazılmasında kullanılacak gereçler ile öğretim 
elemanı tarafından sınavda kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Ayrıca, sınav 
salonuna, diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve geride çöp 
bırakılmaması koşuluyla şekerleme ve su getirilebilir. Öğrencilerin sınav salonuna cep 
telefonu, ders notu, ders kitabı, elektronik malzemeler ile girmesi suçtur ve yasaktır. Sınav 
görevlisi veya görevlilerinin; sınav salonunda sınava giren öğrencilerin üzerlerinde, 
sıralarında veya erişebilecekleri kadar yakın mesafede cep telefonu ve benzer elektronik 
iletişim cihazlarının varlığını tespit etmesi durumunda ilgili öğrenci veya öğrencilere kopya 
işlemi yapılır.” 
 

9. SINAVLARIN YAPILACAĞI BİNALARA CEP TELEFONU, AKILLI SAAT, 
ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR VE ÇANTA vb. HİÇBİR EŞYA 
ALINMAYACAKTIR. YASAK OLAN BU MALZEMELER İLE GELEN 
ÖĞRENCİLER SINAV BİNALARINA KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR. 

 

Avrasya Üniversitesi 

Merkezi Sınav Hizmetleri Birimi 

 

 


