
 
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
Zorunlu İngilizce 101 ve 102 Dersleri 
Muafiyet Sınavı Bilgilendirme ve 

  Yönergeleri 
 
ING 101- ING 102 dersi muafiyet sınavı 21.10.2010 Çarşamba uzak.sdu.edu.tr 
adresinden oturumlar halinde yapılacaktır (Bakınız sınava katılacaklar listesi ve birim 
sınav saati listesi). 

 
 
 

 Bu sınav ilk defa ve başvuru süresinde kayıt yaptıran hazırlık eğitimine tabi 
olmayan öğrenciler içindir. 

 Bu sınava daha önceden belirtilen tarihlerde kayıt yaptıran öğrenciler 
katılabilirler. (Bakınız sınava katılacaklar listesi). 

 Bu sınava katılmak zorunlu değildir.  
 

Sınav esnasında ihtiyaç duyulan gereksinimler 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Sınav sistemine giriş ve sistemi verimli bir şekilde kullanmak için 
ihtiyaç duyulan minimum sistem gereksinimleri. 

 
 

Sınav süresi 50 soru 50 dakikadır. Yanıtını işaretlediğiniz ve geçtiğiniz soruya tekrar 
dönemezsiniz.  Sınav esnasında bağlantı problemleri yaşarsanız çözümlemeniz için bir kaç 
dakika ek süre tanımlanmıştır bu süre sınav cevaplama süresine dahil değildir.   

 Masaüstü veya dizüstü bilgisayar 
Mobil cihazlardan(tablet, telefon) bağlantı tavsiye edilmemektedir. Bu cihazlardan bağlantı yapanların 
sorun yaşa ihtimali yüksektir.  

 İnternet bağlantısı (tercihen geniş ağ bağlantısı) 
Mobil internet kullanımları tavsiye 
edilmemektedir. Kablolu ağ bağlantısı tavsiye 
edilir 

Minimum Sistem Gereksinimi 
 

Masaüstü/dizüstü bilgisayarlar için en yeni Chrome, Firefox, Safari, ve IE10, IE11 
Adobe Flash Player 10.0.22+ eklentisi 
Minimum hız 1Mbit olan internet bağlantısı 

http://www.google.com/intl/en-US/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.apple.com/safari/
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie-11-worldwide-languages


 
 

 
 
ÖNEMLİ: 

 
 
 

 Sisteme giriş ve sistemi verimli kullanmak için, lütfen sistem gereksinimlerinizin ve 
donanımızın hazırlıklarını son güne bırakmayınız. Sınav öncesinde sisteme girişi 
19.10.2020’den itibaren deneyebilirsiniz.  

 
 Sınav sistemine giriş için sırasıyla: 
 uzak.sdu.edu.tr  
 Giriş (sağ üstten)  
 Kullanıcı adı (öğrenci numarası)  
 Şifre (öğrenci numarası son 6 hanesi) 
 ING-101-102 Muafiyet tıklayıp sınava başlamanız gerekmektedir. 
 
 
  

MAC'e Özgü Gereksinimler 
 

Platform: En yeni güncellemeler yüklü olan Mac OS X 10.3 veya üstü 
İşlemci: CPU 1.8 GHz veya daha yüksek olmalıdır. 
RAM: 128MB veya daha fazla 
Video Kartı: en az 64MB video belleği 
Ses Kartı: en az 16 bit 

PC'ye Özgü Gereksinimler 
 

Platform: En son güncellemeler yüklü Windows 7 veya daha üstü 
İşlemci: CPU 1.8 GHz veya daha yüksek olmalıdır. 
RAM: 256MB veya daha fazla 
Video Kartı: en az 64MB video belleği 
Ses Kartı: en az 16 bit 
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