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ÖNSÖZ

Değerli Öğrencilerimiz,
Çağdaş üniversitelerin en önemli hedefi öğrencilerini
donanımlı bir şekilde hayata hazırlamaktır. Bu donanım
içinde en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanma bilgi
ve becerisi ilk sırada gelmektedir.
Marmara Üniversitesi ülkemizde çok dilli eğitim veren
ender üniversitelerden biridir. Eğitim dili Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce olan çok sayıda bölüme sahiptir.
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (MÜYADYO), üniversitemizi kazanan ancak gerekli olan eğitim
dili konusunda sıkıntılar yaşayan öğrencilerimize yabancı dil
eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra, her bölümde zorunlu
olarak okutulan yabancı dil servis derslerinin verilmesinde
ilgili birimlere öğretim elemanı desteği sağlamaktadır.
Çağdaş bilişim teknolojilerinden yararlanarak, yabancı dilleri uzaktan eğitim aracılığıyla
öğrencilerimize sunma çabası içindeyiz. Konuyla ilgili teknik alt yapıyı hızla geliştirip sertifika
verebilecek bir Marmara Üniversitesi Uzaktan Dil Eğitimi Programı’nı (MÜ-UZDEM) hayata
geçirmeyi arzu ediyoruz.
Yüksekokulumuzda hâlihazırda yabancı dil öğrenen öğrencilerimiz uygulamaya başlattığımız
Marmara MOODLE sistemi ile ders dışındaki saatlerde öğrendikleri dille ilgili çalışmalar
yapabilmekte, bilgilerini pekiştirmektedirler.
2010 yılından sonra Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim yılında
önemli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri
dört başlık altında özetlemek mümkündür:
1. Eğitim-öğretim programları alanındaki değişiklikler: Daha önce yüksekokulda verilen
gramer ağırlıklı eğitim kaldırıldı. Yerine Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne (CEFR) göre düzenlenen
yabancı dil eğitim-öğretimi faaliyetli “dinlediğini anlama-okuduğunu anlama-konuşma ve yazma”
becerilerini geliştirmeye yönelik programlar hazırlandı. Eğitim-öğretim dışında yapılan sınavlar
da aynı çerçeveye uygun olarak yeniden düzenlendi.
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2. Teknik alanda yapılan yenilikler: Derslerin teknolojik olanaklardan yararlanılarak verilebilmesi
için alt yapı eksiklikleri giderildi. Her sınıfa internete bağlı bilgisayar, projeksiyon, ses düzeni ve
beyaz tahta temin edildi. Teknolojik alt yapısı tamamlanmış sınıf sayısı artırıldı. Örnek olarak 2006
yılında 42 adet olan derslik sayısı 63’e; 3 adet laboratuvar 6’ya, 12 adet projeksiyon 98’e çıkarıldı.
Bu artış daha fazla sayıda öğrenciye yabancı dil öğretme fırsatı ve imkânı ortaya çıkardı. 2009
yılında 1182 olan hazırlık öğrenci sayısı 2016 yılında 2325’e yükseldi.
3. Halka açık kurslar: Yüksekokul tarafından MÜSEM üzerinden verilen kurslarda kaliteyi ve talebi
artırıcı uygulamalar gerçekleştirildi. 2006 yılında 45 sınıf 1320 olan öğrenci sayısı, 2016 yılında 196
sınıf 3266 öğrenciye yükseltildi. MÜ-YADYO, yabancı dil eğitimi konusundaki tecrübesini yalnızca
Marmara Üniversitesi öğrencilerine değil, dil öğrenmek isteyen diğer bireylere de sunmaktadır.
Bu doğrultuda, MÜSEM bünyesinde düzenlenen yabancı dil kurs programı MÜ-YADYO tarafından
yürütülmektedir. Üniversitemizin öğretim elemanları için Akademik Dil Programı (MÜ-ADP)
kapsamında yoğunlaştırılmış dil kursları düzenlenmektedir. Ayrıca, Yüksekokulumuz tarafından
TOEFL, IELTS, YDS ve YÖKDİL gibi sınavlara yönelik özel kurslar ve yabancı dilde akıcı konuşmayı
sağlayan konuşma kursları da düzenlenmektedir.
4. Kamu projelerine destek: YÖK tarafından yürütülen ÖYP personeli ve MEB’in 1416 sayılı
yasa gereğince yurt dışına gönderilen kursiyerlere yönelik geniş kapsamlı yabancı dil eğitimleri
gerçekleştirildi. Yabancı dil eğitimi konusunda engin bir deneyime sahip olan MÜ-YADYO’nun
öğretim elemanı kadrosu son derece deneyimli ve niteliklidir. Mevcut yapılanmaya göre
yüksekokulumuzda; Almanca, Fransızca, İngilizce birimlerinin yanısıra MÜ-TÖMER’de yabancılar
için Türkçe dil eğitimi verilmektedir. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) ile sağlanan işbirliği sonucunda her yıl 60’ın üzerinde faklı ülkeden sayıları 200’ü
aşan uluslararası öğrenciye Türkçe öğretilmektedir.
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü olarak, üniversitemizin yabancı
dilde eğitim kalitesini artırma misyonumuz doğrultusunda, üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirdiğimize inanmaktayız. Bu konuda en önemli desteği, idari ve akademik personelimiz
sağlamaktadır; biz de onların özverili çalışmaları sayesinde eğitimde kalite standardımızı her
geçen gün yükseltmeye devam etmekteyiz.
Eğitim sürecinde Rektörlüğümüzün desteği bizi cesaretlendirmekte ve daha güzel işler yapmaya
sevk etmektedir. Bu vesileyle saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT başta olmak
üzere, değerli rektör yardımcılarına ve idari görevde olan yetkililere şükranlarımızı sunmaktan
büyük bir mutluluk duyacağız.
“Yabancı Dil Marmara’da Öğrenilir” ilkesi doğrultusunda etkin ve kalıcı hizmetler gerçekleştirmek
en önemli hedefimizdir.

Prof. Dr. Harun DUMAN
MÜ-YADYO Müdürü
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1. MİSYON-VİZYON ve DEĞERLER
1.1. Misyonumuz
Marmara Üniversitesi’nin tarihsel geçmişi 1883 yılına dayanmaktadır. Yüksekokul olarak, 16 Ocak
1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin
Nezareti’ne bağlı kurulur. 1887 yılında 13 kişi yüksekokulun ilk mezunları olurlar. 21 Eylül 1889’da
Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılması düşünülmek üzere
kapatılır. 15 Ekim 1897 tarihinde yeniden Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak açılır. 1959 yılında İstanbul
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşür.
M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kuruluş tarihi ise 1976 yılına dayanmaktadır. Üniversitede
okumak isteyen öğrencilerin sayısı artınca Millî Eğitim Bakanlığı ara çözüm olarak 2 yıllık ön
lisans diploması veren Yabancı Dil Yüksekokulu açmaya karar verir. Ülke çapında beş adet açılan
okullardan biri de Kadıköy Yabancı Dil Yüksekokulu’dur. Günümüzde Kadıköy Anadolu Lisesi’nin
bulunduğu binada gündüz Maarif Koleji eğitim vermektedir. Akşam saatlerinde ise Almanca,
Fransızca ve İngilizce öğretimi yapılır. 06 Aralık 1976 tarihinde eğitime başlayan okuldan mezun
olanlardan bir kısmı yabancı dil öğretmeni olarak görev alır. Bunun yanısıra çok sayıda mezun da
ticari hayata atılır.
20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi adını alan kuruma; 28 Mart 1983 tarihinde
çıkarılan 2809 sayılı yasa ile İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarından bazıları katılır. Bu eğitim
kurumlarından biri de Kadıköy Yabancı Dil Yüksekokulu’dur. Önceleri Rektörlük bünyesinde Yabancı
Diller Bölümü olarak faaliyetini sürdüren okulumuz, 01 Mart 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu (MÜ-YADYO) adını alır.
2008 yılına kadar yabancı dil hazırlık sınıflarının yanı sıra, Almanca-Fransızca-İngilizce Mütercim
Tercümanlık Bölümlerini de çatısı altında barındıran yüksekokulumuzun hâlihazırdaki statüsü
zorunlu ve hazırlık yabancı dil derslerini vermekle sınırlıdır. Bunun yanı sıra MÜSEM bünyesinde
verilen yabancı dil derslerinin desteklenmesi de yüksekokulumuz kadrosunda bulunan öğretim

9

elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yüksek lisans
yapmak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerden bir grubun yabancı dil eğitimleri de okulumuz
elemanları tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı dil eğitimi YÖK kanalıyla yurt dışına gönderilecek
genç akademisyenlere de verilmektedir.
Yüksek Öğretim Kanunu’nun 49. maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller
Yüksekokulları’nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak
ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.
Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni
kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda
bulunmaktır.
Amacımız, seviye tespit sınavında yabancı dili yetersiz olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde
sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçlar
doğrultusunda hedefimiz güncel eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilere; okuma, dinleme,
yazma ve konuşma becerileri kazandırmak, dilbilgisini geliştirmek ve kelime dağarcıklarını
artırmaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilere bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel
etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak ve modern çağın sosyal yaşamında gereksinim
duyacakları iletişim becerilerini kazanmalarına katkıda bulunulmalarına destek olmaktır. Buna
yönelik olarak; yabancı dil hazırlık eğitimi öğrenci merkezli, süreç odaklı ve modern yaklaşıma
dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev, proje ve portfolyo çalışmalarından oluşur.
Yüksekokulumuz hazırlık dil eğitiminin yanısıra kamu kurumlarının projelerinde de önemli görevler
almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Yurt Dışı Türkler ve
Akrabalar Topluluğu (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla
yurt dışına göndereceği öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tamamlamaları
konusunda destekleyici çalışmalar yüksekokulumuzda yapılmaktadır.

1.2. Vizyonumuz
Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün
olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil
konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
• Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenmeyi bir külfet olmaktan çıkarıp,
profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir.
• Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda yeni
ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir.
• Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt
yapıyı oluşturmaktır.
• Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve
zihniyetini tanıtabilmektir.
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• Ulusal ve uluslararası alanda Marmara Üniversitesi’nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir. Türkiye’deki en iyi dil
eğitimi veren hazırlık programlarından biri olma statümüzü devam ettirmektir.

1.3. Değerlerimiz
• Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek
• Farklı fikirlere saygılı olmak
• Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek
• İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek
• Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek
• Kurumsal kimliği güçlendirmek
• Marmara Üniversitesi’nin itibarını yükseltmek
• Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak
• Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek
• Tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uymak
• Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak
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1.4. Organizasyon Şeması
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2. KAMPÜSTE YAŞAM
Bu akademik yıl süresince derslerinizi takip edeceğiniz Yabancı Diller Yüksekokulu Marmara
Üniversitesi Göztepe Kampüsünde yer almaktadır. Kampüs şehir içinde bulunduğu için ulaşım toplu
taşıma araçlarıyla kolaylıkla yapılmaktadır. Kampüsümüzde, derslerden arta kalan vakitlerinizde
spor yapabileceğiniz açık ve kapalı spor alanları, mescitler, öğle ve akşam yemeklerini yiyebileceğiniz
bir yemekhane ve kantinler, sağlık sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir sağlık merkezi, erkek
ve kadın kuaförleri, üniversitemiz yayınlarının satıldığı kitap satış ofisi ve haftada 7 gün 24 saat
yararlanabileceğiniz bir kütüphanemiz bulunmaktadır.
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3. AKADEMİK BİRİMLER
3.1. Almanca Birimi
3.1.1. Akademik Takvim
Bu takvimde derslerin başlaması ve bitmesi, ara sınav, yeterlilik sınavı ve mazeret sınavı gibi
uygulamaların tarihleri ile tatil dönemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akademik takvim web
sitemizde yayımlanmaktadır.
3.1.2. Kitap Temini
Kitabınızı hızlı bir şekilde temin etmeniz her şeyden önce derslerinize sağlıklı şekilde devam
edebilmeniz açısından önemlidir. Bu sebeple dersler başlamadan önce yüksek okulumuzun internet
sitesinde o yıl için kullanılacak kaynaklar duyurulur ve seviye tespit sınavınızın sonucuna göre
derslerinize devam edeceğiniz kur belli olduğunda en kısa sürede kitaplarınızı ve diğer kaynaklarınızı
temin etmeniz beklenir. Derslerin başladığı ilk hafta kitapları Almanca Koordinatörlük ofisinden
temin edebilirsiniz.
3.1.3. Ders Programı ve Saatleri
Saatleri dil seviyenize göre değişkenlik gösterebilmekle beraber her gün hazırlık sınıfında dersler
08:30’da başlamaktadır.
A1 Dil Seviyesi Programı
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Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

08:30-12:50

08:30-12:50

08:30-13:10

08:30-13:10

08:30-12:00

Ders programlarınızla ve hangi dersliğe yerleştirildiğinizle ilgili bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinde akademik yıl başlangıcında bulabilirsiniz. Almanca derslikleri Fen – Edebiyat
Fakültesi Bodrum katı C Blok Yabancı Diller koridorunda bulunmaktadır.
3.1.4. Sınavlar
3.1.4.1. Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Güz)
Akademik yılın başında dersler başlamadan önce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler
bu sınava girer ve geçer not aldıklarında hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. Bir yıl hazırlık
okuyup sene sonunda başarısız olan öğrenciler de bir sonraki akademik yılın başında yapılacak
olan muafiyet sınavına (MÜYYES-Güz) girerek başarı gösterirlerse bölümlerine geçebilirler.
Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü
içerisinde duyurulmaktadır. Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar MÜYYES-Güz sınavından ve hazırlık sınıfından muaf
tutulur. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
Ayrıca aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavların herhangi birinden geçerli not
alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Goethe Zertifikat B2 (en az 60 puan)
TestDaF 4x3
3.1.4.2. Seviye Tespit Sınavı
Muafiyet sınavına girmeyen veya girmiş olduğu sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında
eğitimlerine başlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyurulan tarihte ve saatte
seviye tespit sınavına girerler. Bu sınav sonucunda dil seviyenize uygun sınıflara yerleştirilirsiniz.
Seviye tespit sınavı sonuçlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi için soruları sırayla ve bildiğiniz
kadarıyla cevaplamanız, bilmediğiniz sorularda tahmin yöntemi kullanmamanız akademik
müfredattan yeterince faydalanmanız ve akademik yıl boyunca öğrenme isteğinizi korumanız tavsiye
edilir. Sınav sonuçları ve yerleştirildiğiniz sınıfların numarası Yabancı Diller Yüksekokulu internet
sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır.
3.1.4.3. Kısa Süreli Sınavlar
Yıl boyunca toplam 8 adet kısa süreli sınavınız bulunmaktadır. Kısa süreli sınavlar akademik
takvimde yer almazlar. Sınav tarihleri ve sınav saatleri önceden duyurulmamaktadır. Kısa sınav
günlerinde dersler devam eder ve sınav bir ders saatinde uygulanır. Bu sınavlara giremeyen
öğrenciler için telafi sınavları uygulanmaz. Sınav sonuçları öğretim elemanları tarafından BYS (Bilgi
Yönetim Sistemi) sistemine sınavı takiben 5 iş günü içerisinde girilir. Kısa süreli sınavların içeriği
ile ilgili ayrıntılı bilgi her akademik yıl başında yapılan oryantasyon programı sırasında öğrencilere
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bildirilmektedir. 4 kısa sınav notu 1 ara sınav notu olarak değerlendirilmektedir. 4 kısa süreli sınav
notunun hesaplanması her dönem için aşağıdaki gibidir:
I. Dönem: Bir diyalog (sınıf önünde)
A1 (Hafta sonu ödevi HA – ve kelime testleri WS)
A2 (Hafta sonu ödevi HA – ve kelime testleri haftalık WS)
Bir yazılı test (metin yazma)
II. Dönem: Bir grafik sunumu
Kitap okuma ve tanıtımı sunumu
B1 (HA ve WS)
B1+ (HA ve WS)

3.1.4.4. Ara Sınavlar
Yıl içinde toplam dört ara sınav yapılmaktadır. Bu ara sınavlar kısa süreli sınavlara göre daha
kapsamlıdır ve daha uzun sürer. Ara sınav yapılan tarihlerde dersler yapılmaz. Ara sınav tarihleri
akademik takvimde belirlenmiştir. Ara sınavların kapsamı ile ilgili bilgi akademik yıl başında yapılan
oryantasyon programında öğrencilere bildirilmektedir.
3.1.4.5. Ara Dönem Yeterlilik (Muafiyet ) Sınavı (MÜYYES-Kış)
Akademik takvimde önceden belirtilen tarihte Ocak ayında yapılmaktadır. Bu sınavla ilgili bilgi
ve sınava katılım koşulları akademik yıl başında yapılan oryantasyon programında öğrencilere
bildirilmektedir. Ayrıca MÜYYES-Kış döneminde aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan
sınavların herhangi birinden geçerli not alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olarak
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kabul edilir. Yeterlilik (MÜYYES-Kış) sınavını geçen veya uluslararası sınavlarda başarı gösteren
öğrencilerin bölümlerine kabul edilmesi kararı ilgili fakültelere bağlıdır. Bu sınavın mazeret sınavı
hakkı yoktur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Goethe Zertifikat B2 (en az 60 puan)
TestDaF 4x3
3.1.4.6. Yeterlilik Sınavı (MÜYYES-Bahar)
Bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış olan tüm
öğrenciler ile mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi not
ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına girerler. Sınavın sonucu yapıldığı
tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir. MÜYYES-Bahar sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Bu sınavın mazeret
sınavı hakkı yoktur.
3.1.4.7. Yaz Okulu Sınavı (MÜYYES-Yaz)
MÜYYES-Bahar sınavından başarılı olamayan ve yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilerden devam
mecburiyetini yerine getirenler girebilir. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
3.1.4.8. Mazeret Sınavları
Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Marmara Üniversitesi
Mazeret Sınavı Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini
takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokula yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri
Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir ara sınav hakkı tanınır. Yeterlilik sınavlarının ve kısa süreli
ara sınavların mazeret hakkı yoktur.

3.2. Fransızca Birimi
3.2.1. Akademik Takvim
Bu takvimde derslerin başlaması ve bitmesi, ara sınav, yeterlilik sınavı ve mazeret sınavı gibi
uygulamaların tarihleri ile tatil dönemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akademik takvim web
sitemizde yayımlanmaktadır.
3.2.2. Kitap Temini
Kitabınızı hızlı bir şekilde temin etmeniz her şeyden önce derslerinize sağlıklı şekilde devam
edebilmeniz açısından önemlidir. Akademik başladığı ilk hafta yapılan oryantasyon programında
gerekli bilgilendirmeler yapılır. Derslerin başladığı ilk hafta kitapları Fransızca Koordinatörlük
ofisinden temin edebilirsiniz.
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3.2.3. Ders Programı ve Saatleri
Saatleri dil seviyenize göre değişkenlik gösterebilmekle beraber her gün hazırlık sınıfında dersler
08:20’de başlamaktadır.
A1 Dil Seviyesi Programı
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

08:20-13:30

08:20-13:30

08:20-13:30

08:20-13:30

Cuma
08:20-11:50
14:00-15:30

Ders programlarınızla ve hangi dersliğe yerleştirildiğinizle ilgili bilgileri Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinde akademik yıl başlangıcında bulabilirsiniz. Fransızca derslikleri Nihat Sayar Binası
4. Katta bulunmaktadır.
3.2.4. Sınavlar
3.2.4.1. Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Güz)
Akademik yılın başında dersler başlamadan önce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler
bu sınava girer ve geçer not aldıklarında hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. Bir yıl hazırlık
okuyup sene sonunda başarısız olan öğrenciler de bir sonraki akademik yılın başında yapılacak
olan muafiyet sınavına (MÜYYES-Güz) girerek başarı gösterirlerse bölümlerine geçebilirler.
Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü
içerisinde duyurulmaktadır. Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar MÜYYES-Güz’den ve hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
Ayrıca aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavların herhangi birinden geçerli not
alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Delf B2 (50) Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak
3.2.4.2. Seviye Tespit Sınavı
Muafiyet sınavına girmeyen veya girmiş olduğu sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık
sınıfında eğitimlerine başlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyurulan
tarihte ve saatte seviye tespit sınavına girerler. Bu sınav sonucunda dil seviyenize uygun sınıflara
yerleştirilirsiniz. Seviye tespit sınavı sonuçlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi için soruları
sırayla ve bildiğiniz kadarıyla cevaplamanız, bilmediğiniz sorularda tahmin yöntemi kullanmamanız
akademik müfredattan yeterince faydalanmanız ve akademik yıl boyunca motivasyonunuzu

18
18

korumanız açısından tavsiye edilir. Sınav sonuçları ve yerleştirildiğiniz sınıfların numarası Yabancı
Diller Yüksekokulu internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır.
3.2.4.3. Kısa Süreli Sınavlar (Quiz)
Yıl boyunca toplam 10 adet kısa süreli sınavınız bulunmaktadır. Kısa süreli sınavlar akademik
takvimde yer almazlar. Sınav tarihleri ve sınav saatleri önceden duyurulmamaktadır. Kısa sınav
günlerinde dersler devam eder ve sınav bir ders saatinde uygulanır. Bu sınavlara giremeyen
öğrenciler için telafi sınavları uygulanmaz. Sınav sonuçları öğretim elemanları tarafından BYS
sistemine sınavı takiben 5 iş günü içerisinde girilir. Kısa süreli sınavların içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi
her akademik yıl başında yapılan oryantasyon programı sırasında öğrencilere bildirilmektedir. 10
kısa sınav notu 2 ara sınav notu olarak değerlendirilmektedir.
I. DÖNEM (5 Kısa süreli sınav= 1 Ara Sınav)
QUIZ 1

CO (Dinleme)

CE
(Anlama)

EE (Yazma)

EO (Konuşma)

25 puan x 4 = 100

QUIZ 2

CO (Dinleme)

CE
(Anlama)

EE (Yazma)

EO (Konuşma)

25 puan x 4 = 100

QUIZ 3

CO (Dinleme)

CE
(Anlama)

EE (Yazma)

EO (Konuşma)

25 puan x 4 = 100

QUIZ 4

AE 1 (Yazı atelyesi)

AE 2 (Yazı
atelyesi)

AE 3 (Yazı
atelyesi)

AE 4 (Yazı atelyesi)

25 puan x 4 = 100

QUIZ 5

LABORATUVAR
PROJESİ

100 puan

II. DÖNEM (5 Kısa süreli sınav= 1 Ara Sınav)
QUIZ 1

DÖNEM ÖDEVİ

100 puan

QUIZ 2

CO (Dinleme)

CE (Anlama)

EE (Yazma)

EO (Konuşma)

25 puan x 4 =
100

QUIZ 3

CO (Dinleme)

CE (Anlama)

EE (Yazma)

EO (Konuşma)

25 puan x 4 =
100

QUIZ 4

AE 1 (Yazı
atelyesi)

AE 2 (Yazı
atelyesi)

AE 3 (Yazı
atelyesi)

AE 4 (Yazı
atelyesi)

25 puan x 4 =
100

QUIZ 5

KONUŞMA

PROJESİ

100 puan

3.2.4.4. Ara Sınavlar
Yıl içinde toplam dört ara sınav yapılmaktadır. Bu ara sınavlar kısa süreli sınavlara göre daha
kapsamlıdır ve daha uzun sürer. Ara sınav yapılan tarihlerde dersler yapılmaz. Ara sınav tarihleri
akademik takvimde belirlenmiştir. Ara sınavların kapsamı ile ilgili bilgi akademik yıl başında yapılan
oryantasyon programında öğrencilere bildirilmektedir.
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3.2.4.5. Ara dönem Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Kış)
Akademik takvimde önceden belirtilen tarihte Ocak ayında yapılmaktadır. Bu sınavla ilgili bilgi
ve sınava katılım koşulları akademik yıl başında yapılan oryantasyon programında öğrencilere
bildirilmektedir. Ayrıca MÜYYES-Kış döneminde aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan
sınavların herhangi birinden geçerli not alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olarak
kabul edilir. Yeterlilik (MÜYYES-Kış) sınavını geçen veya uluslararası sınavlarda başarı gösteren
öğrencilerin bölümlerine kabul edilmesi kararı ilgili fakültelere bağlıdır. Bu sınavın mazeret sınavı
hakkı yoktur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Delf B2 (50) Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak.

3.2.4.6. Yeterlilik Sınavı (MÜYYES-Bahar)
Bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış olan tüm
öğrenciler ile mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi not
ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına girerler. Sınavın sonucu yapıldığı
tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir. MÜYYES-Bahar sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Bu sınavın mazeret
sınavı hakkı yoktur.
3.2.4.7. Yaz Okulu Sınavı (MÜYYES-Yaz)
MÜYYES-Bahar sınavından başarılı olmayan öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıktan sonra devam
mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
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3.2.4.8. Mazeret Sınavları
Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Marmara Üniversitesi
Mazeret Sınavı Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini
takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokula yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri
Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir ara sınav hakkı tanınır. Yeterlilik sınavlarının ve kısa süreli
ara sınavların mazeret hakkı yoktur.

3.3. İngilizce Birimi
3.3.1. Akademik Takvim
Bu takvimde derslerin başlangıç ve bitişi, ara sınav, yeterlilik sınavı ve mazeret sınavı gibi
uygulamaların tarihleri ile tatil dönemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akademik takvim web
sitemizde yayımlanmaktadır.
3.3.2. Kitap Temini
Kitabınızı hızlı bir şekilde temin etmeniz her şeyden önce derslerinize sağlıklı şekilde devam
edebilmeniz açısından önemlidir. Bu sebeple dersler başlamadan önce okulumuzun internet
sitesinde o yıl için kullanılacak kaynaklar duyurulur ve seviye tespit sınavınızın sonucuna göre
derslerinize devam edeceğiniz kur belli olduğunda, en kısa sürede kitaplarınızı ve diğer kaynaklarınızı
temin etmeniz beklenir. Derslerin başladığı ilk hafta kitapları, yayınevinin kurduğu stantlardan
temin edebilirsiniz.
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3.3.3. Ders Programı ve Saatleri
Saatleri dil seviyesine göre değişkenlik gösterebilmekle beraber, her gün hazırlık sınıfında
dersler ikili öğretim olarak yapılmaktadır. Öğrenciler sınıf yerlerini, ders saatlerini akademik yılın
başlangıcında internet sitesinde yayınlanan listelerden öğrenebilir. İngilizce biriminin dersleri
Nihat Sayar binasında ve Fen-Edebiyat Fakültesi Bodrum Katı C Blok Yabancı Diller Dersliklerinde
yapılmaktadır.
İngilizce Ders Programı (Saatler dil düzeyine göre değişmektedir.)
Sabah Dersleri
Öğle Dersleri

08:20 – 12:50
08:20 – 11:30
13:00 – 17:30
14:00 – 17:30

3.3.4. Sınavlar
3.3.4.1. Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Güz)
Akademik yılın başında dersler başlamadan önce öğrencilerin Yeterlilik Sınavı’na girmeleri
zorunludur. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler (60 üzeri), hazırlık eğitiminden muaf olur ve
kendi bölümlerinde derslere başlar. Muaf olmayan öğrenciler, bu sınavdan aldıkları notlara göre
belirlenen seviyelerde hazırlık eğitimine devam edeceğinden Yeterlilik Sınavı’na girmeleri son
derece önemlidir. Bir yıl hazırlık okuyup sene sonunda başarısız olan öğrenciler de bir sonraki
akademik yılın başında yapılacak olan muafiyet sınavına (MÜYYES-Güz) girerek başarı gösterirlerse
bölümlerine geçebilirler. Sınav sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden sınav
tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen
yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim
kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar MÜYYES-Güz sınavından
ve hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
Ayrıca aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan sınavların herhangi birinden geçerli not
alınması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
TOEFL IBT

72

CAE/ CPE

C

PTE ACADEMIC

55

3.3.4.2. Seviye Tespit Sınavı
MÜYYES-Güz’de başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimine tabi tutulur ve bu öğrencilerin A1, A2 ve
B1 seviyelerindeki hazırlık sınıflarına yerleştirilmesinde MÜYYES-Güz’de aldıkları notlar esas alınır.
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Sınav sonuçları, dil seviyeniz ve yerleştirildiğiniz sınıfların numarası, Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır.
3.3.4.3. Kısa Süreli Sınavlar
Yıl boyunca toplam 4 adet kısa süreli sınavınız bulunmaktadır. Kısa süreli sınavlar akademik
takvimde yer almazlar; ancak izlencede hafta bazında belirtilebilir. Sınav tarihleri ve sınav saatleri
önceden duyurulmamaktadır. Kısa sınav günlerinde dersler devam eder ve sınav bir ders saatinde
uygulanır. Bu sınavlara giremeyen öğrenciler için telafi sınavları uygulanmaz. Kısa süreli sınav notları
birleştirilip, dönemin sonunda ortalaması alınarak öğretim elemanları tarafından BYS sistemine
girilir. Kısa süreli sınavların içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi her akademik yıl başında yapılan oryantasyon
programı sırasında öğrencilere aktarılmaktadır. 4 sınıf içi yazma çalışması ortalamasının %40’ının,
2 kısa sınav ortalamasının %40’ının ve 3 farklı çevrimiçi çalışma ortalamasının %20’si alınarak
1 ara sınav notu olarak değerlendirilmektedir. Ara Sınav notunun hesaplanmasında kullanılan
uygulamaların dökümü ve ağırlıkları her dönem için aşağıdaki gibidir:
1. Dönem:
4 sınıf içi yazma çalışması

%40

2 kısa süreli sınav		

%40

Çevrimiçi çalışmalar		

%20

2. Dönem:
4 sınıf içi yazma çalışması

%40

2 kısa süreli sınav		

%40

Çevrimiçi çalışmalar		

%20

3.3.4.4. Ara Sınavlar
Yıl içinde toplam dört ara sınav yapılmaktadır. Bu ara sınavlar kısa süreli sınavlara göre daha
kapsamlıdır ve daha uzun sürer. Ara sınav yapılan tarihlerde dersler yapılmaz. Ara sınav tarihleri
akademik takvimde belirlenmiştir. Ara sınavların kapsamı ile ilgili bilgi akademik yıl başında yapılan
oryantasyon programında öğrencilere bildirilmektedir.
3.3.4.5. Ara Dönem Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Kış)
Akademik takvimde önceden belirtilen tarihte Ocak ayında yapılmaktadır. Bu sınavla ilgili bilgi
ve sınava katılım koşulları akademik yıl başında yapılan oryantasyon programında öğrencilere
bildirilmektedir. Ayrıca MÜYYES-Kış döneminde aşağıda belirtilen uluslararası geçerliliği olan
sınavların herhangi birinden geçerli not alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olarak
kabul edilir. Yeterlilik (MÜYYES-Kış) sınavını geçen veya uluslararası sınavlarda başarı gösteren
öğrencilerin bölümlerine kabul edilmesi kararı ilgili fakültelere bağlıdır. Bu sınavın mazeret sınavı
hakkı yoktur. Hazırlık sınıfına sadece A2 ve B1 düzeyinde başlayan öğrencilerin MÜYYES-Kış’a girme
hakları bulunmaktadır.
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Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
TOEFL IBT

72

CAE/ CPE

C

PTE ACADEMIC

55

3.3.4.6. Yeterlilik Sınavı (MÜYYES-Bahar)
Bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış olan tüm
öğrenciler ile mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi not
ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına girerler. Sınavın sonucu yapıldığı
tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir. MÜYYES-Bahar sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Bu sınavın mazeret
sınavı hakkı yoktur. Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin MÜYYES-Yaz ve bir sonraki akademik yıl
içerisinde gerçekleştirilen MÜYYES-Güz, MÜYYES-Kış, MÜYYES-Bahar ve MÜYYES-Yaz sınavlarına
girme hakları bulunmaktadır.
3.3.4.7. Yaz Okulu Sınavı (MÜYYES-Yaz)
Akademik yılın sonunda yapılan MÜYYES-Bahar sınavında başarısız olan, devamsızlık veya not
ortalaması 60’ın altında olması sebebiyle MÜYYES-Bahar’a girme hakkı elde edemeyen öğrenciler
Yaz Okulu’na kayıt yaptırıp, devam zorunluluğunu yerine getirdikleri takdirde MÜYYES-Yaz’a
girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl içerisinde
gerçekleştirilen MÜYYES-Güz, MÜYYES-Kış, MÜYYES-Bahar ve MÜYYES-Yaz sınavlarına girme
hakları bulunmaktadır.
3.3.4.8. Mazeret sınavları
Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Marmara Üniversitesi
Mazeret Sınavı Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini
takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir ara kısa süreli hakkı tanınır. Yeterlilik sınavlarının
ve küçük ara sınavların mazeret hakkı yoktur.
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3.4. TÖMER Birimi
3.4.1. Akademik Takvim
Bu takvimde derslerin başlaması ve bitmesi, ara sınav, yeterlilik sınavı ve mazeret sınavı gibi
uygulamaların tarihleri ile tatil dönemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Akademik takvim web
sitemizde yayımlanmaktadır.
3.4.2. Kitap Temini
Kitabınızı hızlı bir şekilde temin etmeniz her şeyden önce derslerinize sağlıklı şekilde devam
edebilmeniz açısından önemlidir. Akademik yıl başladığı ilk hafta yapılan oryantasyon programında
gerekli bilgilendirmeler yapılır. Derslerin başladığı ilk hafta kitapları TÖMER Koordinatörlük
ofisinden temin edebilirsiniz.
3.4.3. Ders Programı ve Saatleri
Saatleri dil seviyenize göre değişkenlik gösterebilmekle beraber her gün hazırlık sınıfında dersler
saat 09:00’da başlamaktadır.
A1 Dil Seviyesi Ders Programı
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

09:00 11:50

09:00 11:50

09:00 11:50

09:00 11:50

13:00 15:50

13:00-15:50

13:00 15:50

13:00 15:50

Cuma
09:00 11:50

3.4.4. Sınavlar
3.4.4.1. Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Güz)
Akademik yılın başında dersler başlamadan önce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler
bu sınava girer ve geçer not aldıklarında hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. Bir yıl hazırlık
okuyup sene sonunda başarısız olan öğrenciler de bir sonraki akademik yılın başında yapılacak
olan muafiyet sınavına (MÜYYES-Güz) girerek başarı gösterirlerse bölümlerine geçebilirler. Sınav
sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde
duyurulmaktadır. Son üç yılını, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında tamamlayanlar MÜYYESGüz sınavından ve hazırlık sınavından muaf tutulur. Çeşitli devlet protokolleri ile gelen öğrenciler
için Türkçe MÜYYES-Güz sınavı Eylül ayının 2. haftasından Ekim ayının ilk haftasına kadar her gün
14:00-17:00 arasında yapılmaktadır. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur. Sınav 4 dil becerisinde
yapılır. Ayrıca aşağıda belirtilen sınavların herhangi birinden geçerli not alınması durumunda
öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutulur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Devlet Üniversitelerinden alınan TÜRKÇE Muafiyet Belgesi
Yunus Emre Enstitüsü B2 TÜRKÇE Yeterlilik Sertifikası
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3.4.4.2. Seviye Tespit Sınavı
Muafiyet sınavına girmeyen veya girmiş olduğu sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında
eğitimlerine başlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyurulan tarihte
ve saatte seviye tespit sınavına girerler. Bu sınav sonucunda dil seviyelerine uygun sınıflara
yerleştirilirler. Seviye tespit sınavı sonuçlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi için soruları
sırayla ve bildiğiniz kadarıyla cevaplamanız, bilmediğiniz sorularda tahmin yöntemi kullanmamanız
akademik müfredattan yeterince faydalanmanız ve akademik yıl boyunca motivasyonunuzu
korumanız açısından tavsiye edilir. Seviye tespit sınavı 4 dil becerisinde yapılmaktadır. Sınav
sonuçları ve yerleştirildiğiniz sınıfların numarası Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden
sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Çeşitli devlet protokolleri ile gelen
öğrenciler için seviye tespit sınavı Eylül ayının 2. haftasından Ekim ayının ilk haftasına kadar her gün
sabah 09:00–12:00 arasında yapılmaktadır.
3.4.4.3. Kısa Süreli Sınavlar
Yıl boyunca öğrencilerin A1 – A2 – B1 – B2 dil seviyelerinin sonunda koordinatörlüğe teslim ettikleri
performans portfolyo çalışmaları ve her hafta bilgisayar laboratuvarında uygulanan moodle
performansları kısa süreli sınav notu olarak değerlendirilmektedir. Performans portfolyosu ve
moodle görevlerinin teslim tarihi her dil seviyesinin başlangıcında öğrencilere bildirilir. Performans
portfolyosunu veya moodle görevini zamanında teslim etmeyen öğrenciler için telafi uygulaması
yoktur. Sınav sonuçları öğretim elemanları tarafından BYS sistemine sınavı takiben 5 iş günü
içerisinde girilir. Moodle ve performans portfolyosu not hesaplaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
A1

A2

B1

B2

Performans Porfolyosu

%10

%10

%10

%10

Moodle Programı

%10

%10

%10

%10

3.4.4.4. Ara Sınavlar
Yıl içinde toplam dört ara sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar 4 dil becerisinde yapılmaktadır. Yazılı
sınavlar ve sözlü sınavların uygulanması 2 gün sürmektedir. B2 dil seviyesinde öğrenciler 4 dil
becerisini de kullanarak hazırladıkları bir proje sunmak zorundadırlar. Proje notu sınav notunun
% 50’sini oluşturmaktadır. Ara sınav yapılan tarihlerde dersler yapılmaz. Ara sınav tarihleri
akademik takvimde belirlenmiştir. Ara sınavların kapsamı ile ilgili bilgi akademik yıl başında yapılan
oryantasyon programında öğrencilere bildirilmektedir. Çeşitli devlet protokolleri ile gelen öğrenciler
için hedeflenen dil düzeyleri ilgili protokollerle belirlenmektedir.
3.4.4.5. Ara Dönem Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı (MÜYYES-Kış)
Akademik takvimde önceden belirtilen tarihte Ocak ayında yapılmaktadır. Çeşitli devlet protokolleri
ile gelen öğrenciler için bu sınavın tarihi protokoller tarafından belirlenmektedir. Bu sınavla ilgili
bilgi ve sınava katılım koşulları akademik yıl başında yapılan oryantasyon programında öğrencilere
bildirilmektedir. Ayrıca MÜYYES-Kış döneminde aşağıda geçerliliği belirtilen sınavların herhangi
birinden geçerli not alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olarak kabul edilir.
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Yeterlilik (MÜYYES-Kış) sınavını geçen veya belirtilen sınavlarda başarı gösteren öğrencilerin
bölümlerine kabul edilmesi kararı ilgili fakültelere bağlıdır. Bu sınavın mazeret sınavı hakkı yoktur.
Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu
Devlet Üniversitelerinden alınan TÜRKÇE Muafiyet Belgesi
Yunus Emre Enstitüsü B2 TÜRKÇE Yeterlilik Sertifikası
3.4.4.6. Yeterlilik Sınavı (MÜYYES-Bahar)
Bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış olan tüm
öğrenciler ile mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi not
ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına girerler. Sınavın sonucu yapıldığı
tarihi takip eden iki yıl süreyle geçerlidir. MÜYYES-Bahar sınavı sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu
internet sitesinden sınav tarihini takiben 5 iş günü içerisinde duyurulmaktadır. Bu sınavın mazeret
sınavı hakkı yoktur.
3.4.4.7. Yaz Okulu Sınavı (MÜYYES-Yaz)
TÖMER biriminde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.
3.4.4.8. Mazeret Sınavları
Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini Marmara Üniversitesi
Mazeret Sınavı Yönergesinde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini
takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne hitaben yazılan, mazeretlerini belirten
dilekçelerini Öğrenci İşleri’ne teslim etmek zorundadırlar. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul
edilenlere bir ara sınav hakkı tanınır. Yeterlilik sınavlarının ve kısa süreli ara sınavların mazeret
hakkı yoktur.

4. Başarısızlık Durumu
Hazırlık eğitimi 1 yıldır. Başarısız olan öğrenciler bir sonraki yıl derslere devam edemezler.
Akademik yılın sonunda yapılan MÜYYES-Bahar sınavına o akademik yıl içinde eğitim alan
öğrenciler ve daha önce yapılmış olan MÜYYES’lerden başarısız olan eski öğrencilerin girme hakkı
vardır. Bu sınavda başarısız olan öğrencilerin MÜYYES-Yaz ve bir sonraki akademik yıl içerisinde
gerçekleştirilen MÜYYES-Güz, MÜYYES-Kış, MÜYYES-Bahar ve MÜYYES-Yaz sınavlarına girme
hakları bulunmaktadır. MÜYYES-Yaz sınavına girebilmeleri için Yaz Okulu’na devam etme şartı
aranır. MÜ YADYO öğrencilerine 7 kez Yeterlilik Sınavına girme hakkı vermektedir. Bu sınavların
mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır. Eğitim Fakültelerinin Yabancı Dil Eğitimi bölümleri hariç
olmak üzere, diğer fakülte öğrencileri başarısızlık durumunda ÖSYM’ye başvurarak Türkçe eğitim
veren farklı üniversitelerin farklı bölümlerine yerleştirilirler.
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5. Devamsızlık Durumu
Hazırlık programlarında derslere en az % 85 oranında devam etmek zorunludur. Devamsızlıktan
muaf sayılma mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda mümkündür. Öğrenciler mazeretlerini,
Marmara Üniversitesi Mazeret Sınavı Yönergesi’nde belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirmek
zorundadır. Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrencilerin mazeretli olarak
geçirdikleri süre öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan
kalan öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler derslere, dönem içi sınavlara ve devamsızlıktan
kaldıkları yıl yapılan MÜYYES-Bahar’a giremez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler, açılması
durumunda yaz okuluna devam ederek MÜYYES-Yaz’a ve/veya takip eden eğitim – öğretim yılındaki
bütün MÜYYES’lere girebilirler.

6. Engelli Öğrenciler
Kütüphanedeki “erişebilirlik” sadece kütüphaneye gelen öğrenci için değil, tüm öğrencilerin ders
materyallerini Braille (Kabartma yazı) yazıya dönüştürmek üzere hizmet vermektedir. Bu hizmeti,
kütüphane binası içinde bulunan ERİŞEBİLİRLİK OFİSİ’nde gerçekleştirmektedir. 2 adet Braille
ekran, 1 adet Braille tarayıcı,1 adet Braille yazıcı, 2 adet çalışma bilgisayarı, 1 adet Sesli Kitap
Projesi Seslendirme kabini, 1 adet Sesli Kitap Projesi için kullanılan bilgisayar, mikrofon ve kulaklık
bulunmaktadır. Web sitemiz, toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilecek ve kullanıcının
ihtiyaç duyabileceği ek ticari yazılımları, mümkün olan en alt seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm sayfalar ve interaktif içerik engelli kullanıcılar göz önüne alınarak oluşturulmuştur.
Göztepe yerleşkesinde Merkez Kütüphanede ve Rektörlük binasında ve spor salonunda engelli
asansörleri bulunmaktadır. Göztepe Yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesi ortopedik engelli
öğrencilerimiz için düzenlenmiş olup, yemek servislerini yapmak üzere yemekhane personeli
engelli öğrencilerimize yardımcı olmaktadır. Engelli öğrencilerimiz için talep edilmesi halinde
Kısmi Zamanlı Öğrenci desteği verilmektedir. Yerleşkedeki tüm binalarda risk önleyici küpeşte,
korkuluk vs. unsurlar mevcuttur. Yerleşkede yeni yapılan tüm binalarda engelli tuvalet kabinleri
oluşturulmuştur. Ayrıca engelli öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu birimlerinde özel durumlarına
uygun şartlarda sınava alınmaktadırlar.
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7. Öğrenci Hakları
7.1. Bilgi Alabilme Hakkı
Öğrenciler müfredat, ders programı ve ölçme değerlendirme ile ilgili sorularını ilgili birim
koordinatörlerine görüşme günleri ve saatleri dahilinde sorabilirler. Öğrencilerin ölçmedeğerlendirme ofislerine girmelerine sınav güvenliği açısından izin verilmemektedir. Ayrıca belli
aralıklarla Yüksekokul Müdürlüğü, ilgili koordinatörler ve her sınıf temsilcisi ile toplantı yapar.

7.2. Sınav Notuna İtiraz Hakkı
Öğrenciler sınav tarihini takiben 5 iş günü içinde BYS sisteminden sınav sonuçlarını öğrenebilir. Sınav
sonuçlarının açıklanmasını takiben 3 iş günü içinde sınav notlarına itiraz hakları bulunmaktadır.
Sınav notuna itiraz etmek isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşleri Ofisine
başvurarak “İtiraz Dilekçesi” alırlar. Dilekçeyi doldurup teslim eden öğrencinin sınav kağıdı, ilgili
birimin itiraz komisyonu tarafından yeniden değerlendirilir. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci
İşleri Ofisi itiraz hakkını dilekçe yazarak kullanan öğrenciye 5 iş günü içinde cevap verir.

7.3. Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkı
Öğrencilerin tüm kişisel bilgileri, devamsızlık durumları ve not bilgileri e-bys sistemi üzerinde
bulunmaktadır. Öğrenciler ancak şifreleri aracılığı ile bu sistemdeki bilgilere ulaşabilirler. Öğrenci
bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

7.4. Şikâyet/ Dilekçe Hakkı
Öğrenciler hazırlık sınıfı eğitimi kapsamındaki tüm şikâyetlerini öncelikle ilgili birim
koordinatörlüklerine sözlü olarak yaparlar. Sonuç alamadıkları durumlarda Müdür ve müdür
yardımcılarına başvurabilirler. Sözlü olarak yaptıkları şikâyetlerine çözüm bulamayan öğrenciler
şikâyetlerini Müdürlüğe hitaben yazdıkları dilekçe ile de tekrarlayabilirler.

8. İlgili Yönetmelikler
• Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi Senato: 1 Eylül 2016 / 349-2
https://goo.gl/PZvgR4
• Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfından Başarılı Sayılmak İçin
Gerekli Sınavlar Ve Asgari Puan Değerleri
https://goo.gl/s2u3yL
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9. İLETİŞİM
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Göztepe Kampüsü
Kadıköy/ İstanbul
Telefonlar
+90 216 338 20 87
+90 216 346 29 36
+90 216 348 07 42
+90 216 348 76 33
Faks
+90 216 338 12 40
E-Posta
ydokulu@marmara.edu.tr

30
30

