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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BİLGİLENDİRME FORMU 

 
1. İsteğe bağlı hazırlık tercihi yapan öğrencilerimizden 21/09/2020 tarihinde yayınlanan listede ismi olan 

öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Sınıflarına kaydolmuş olacaklardır.  

2. İngilizce Muafiyet ve Yeterlilik Sınavı duyurularını www.yd.sakarya.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. 

3.Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimini www.yd.sakarya.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz. 

 

 İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları 

Kayıt İşlemi 

Zorunlu Hazırlık Sınıfları 

Kayıt İşlemi 

 

 

 

 

1- Ön Kayıt  

 

Öğrencilerin e-devlet üzerinden yaptıkları 

üniversite kaydı sırasında “Hazırlık Sınıflarında 

Okumak İstiyorum” seçeneğini işaretlemeleri ya 

da 29/08/2020-13/09/2020 tarihleri arasında 

www.yd.sakarya.edu.tr adresinde yer alan ön 

kayıt başvuru linkinden online başvuru yapmaları 

gerekmektedir. 

 

 

         Ön kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 

İşletme (İngilizce) ve Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümleri  içindir. Aynı bölümün 

Türkçe eğitim veren bölümünü kapsamaz.  

1- Ön Kayıt 

Olup Fikir 

Değiştirenler 

Başvuruda bulunup fikir değiştiren öğrencilerimiz   

14/09/2020-18/09/2020 tarihleri arasında 
www.yd.sakarya.edu.tr adresinde yer alan linkten 

online formda fikir değişikliğini belitmeleri 

gerekmektedir.   

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 

İşletme (İngilizce) ve Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümlerini kapsamaz.  

2- Asil Listeler  Asil listeler  21/09/2020 tarihinde saat 18:00’da 

www.yd.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.  

Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan bölümlerdeki 

öğrenciler listelerde yer almayacaktır. 

Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin 

hazırlık eğitimi almaları mecburidir. Detaylı 

bilgilendirme www.yd.sakarya.edu.tr web 

sayfasından yapılacaktır.  

3- Yapılması 

Gerekenler  

1- Hazırlık Eğitimi kaydından önce Üniversite kayıdının mutlaka yapılması gerekmektedir. 

2- Öğrenci kimlik kartı yada öğrenci belgesi alınmalı, istendiği takdirde ibraz edilmelidir. 

3- II. öğretim öğrencileri için katkı payını ödediklerini gösteren banka dekontu olmalı, istendiği 

takdirde ibraz edilmelidir. 

4- Kayıt Yeri Kayıtlar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın web sayfasında bulunan online formlar 

aracılığıyla ( www.yd.sakarya.edu.tr ) yapılacaktır. Lütfen web sayfamızı sürekli takip ediniz. 

Sorularınızı yd@sakarya.edu.tr mail hesabından sorabilirsiniz. 

 

 

5-Boş Kalan 

Kontenjanlar 

E-devlet üzerinden veya 29/08/2020-13/09/2020 

tarihleri arasında www.yd.sakarya.edu.tr 

adresinde yer alan ön kayıt başvuru linkinden 

online başvuruda bulunup ve 14/09/2020-

18/09/2020 tarihleri arasında 
www.yd.sakarya.edu.tr adresinde bulunan online 

formda fikir değişikliği yapan öğrencilerin yerine 

yedek listeden öğrenci alınacaktır.  

Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan bölümlerdeki 

öğrenciler Yeterlilik sınavında başarısız 

olmaları durumunda 28/09/2020 mesai bitimine 

kadar yd.sakarya.edu.tr web sayfasında bulunan 

online form aracılığıyla kayıtlarını yaptırmaları 

gerekmektedir. 

6-Oryantasyon 

Toplantısı 

Hazırlık sınıfları bilgilendirme (Oryantasyon) toplantısı 2 /09/2020 Salı Günü online olarak 

yapılacaktır. Online toplantı linki  ve saati www.yd.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacaktır 

TÜM ÖĞRENCİLERİN KATILMASI ZORUNLUDUR. 

7-Seviye  

Belirleme 

Sınavı 

Hazırlık sınıflarında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi için yapılacak olan 

Seviye Belirme Sınavı 21/09/2020 ile  2 /09/2020  tarihleri arasında www.yd.sakarya.edu.tr 

adresinde belirtilen Seviye Belirleme Sınavı bağlantısına tıklanarak yapılması istenecektir. TÜM 

ÖĞRENCİLERİN KATILMASI (isteğe bağlı hazırlık ve zorunlu hazırlık öğrencileri) 

ZORUNLUDUR. Sınıf Listeleri www.yd.sakarya.edu.tr web sayfamızdan duyurulacaktır.               

05-10-2020 tarihinde derslerimiz başlayacaktır.  
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