
Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

2018-2019 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavına Girecek Olan Öğrenciler 

İçin Duyuru 

 

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarına kayıt yaptıran, %30 ve %100 zorunlu yabancı dil 

İngilizce hazırlık okuyacak öğrencilerimizin muafiyet sınavı bilgileri aşağıdaki gibidir. 

 

Tarih: 10 Eylül 2018, Pazartesi 

1. Öğretim (Gündüz) : 10.00 

2. Öğretim (Gece)   : 14.00 

Adres: MCBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Şehitler Mahallesi 700 Sokak No:2 Şehzadeler / 

Manisa (Manisa Devlet Hastanesi arkasında) 

 

2017-2018 Eğitim - Öğretim döneminde İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamamış 

öğrencilerimiz, 01 ağustos-31 ağustos tarihleri arasında muafiyet sınavına girmek için şahsen, 

Fax (0 236 238 95 71) veya e-posta adresi (ydb.ogrenci@cbu.edu.tr) üzerinden dilekçe ile 

başvurmaları önemle rica olunur. Örnek dilekçeye web sayfamız 

http://yabancidiller.cbu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden, sınava girmek için ayrıca bir dilekçe alınmayacaktır. 

 

Öğrencilerimizin derse gireceği sınıflar 14 Eylül 2018, Perşembe günü web sayfamızda ilan 

edilecektir.  

 

* İsteğe bağlı yabancı dil İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimizin muafiyet 

sınavına girmek için 31 ağustos 2018, Perşembe gününe kadar şahsen, Fax (0 236 238 95 71) 

veya e-posta adresi (ydb.ogrenci@cbu.edu.tr) üzerinden dilekçe ile başvurmaları önemle rica 

olunur. Örnek dilekçeye web sayfamız http://yabancidiller.cbu.edu.tr/ adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

İsteğe bağlı yabancı dil İngilizce Hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerimiz için 

kontenjanımız sınırlıdır. 

* Öğrencilerimizin sınav saatinden 1 (bir) saat önce kimlik belgeleriyle birlikte, sınav 

yerinde olmaları önemle rica olunur. 

* Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimizden 

sınavdan 60 puan ve üzeri alanlar, kayıt yaptırdıkları fakülte veya yüksekokullarda 

eğitim-öğretime başlayabilirler. Bu öğrencilerimize yabancı dil İngilizce Hazırlık sınıfından 

muaf olduklarına dair belge verilecektir. 

 

* Diğer üniversitelerden alınan başarı belgeleri geçerli değildir. 

 

* Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil İngilizce Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimizden 

60 puanın altında alanlar; 17 Eylül 2018, Pazartesi günü derslere başlayacaklardır. Derse 

başlama saatleri aşağıdaki gibidir.  

 

1. Öğretim (Gündüz) : 09.00 

2. Öğretim (Gece)   : 15.00 

* Hazırlık sınıflarında devam zorunluluğu vardır, ilk günden itibaren yoklama alınacaktır. 

 

* Çalışan öğrencilerimizin çalışma saatlerini İngilizce Hazırlık ders programına göre 

yapmaları önemle rica olunur. 
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