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Bu kitapçık, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi 

Madde 19-(1) gereği, Yüksekokulumuzda öğrenim görecek öğrencileri 

bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.  

 

 

Kanun ve yönetmeliklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633  

 

 

 

http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633
http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633
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I. TARİHÇE 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 14.03.2009 tarih ve 2009/27169 sayılı 

resmi gazetede yayınlanan 2009/14725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup 03.09.2009 

tarihinde Müdür ataması yapılarak 2009 - 2010 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır 

II. MİSYON VE VİZYON 

MİSYONUMUZ 

Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, akademik ve etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk 

sahibi, saygılı, mesleki açıdan verimli ve yetkin, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade 

edebilen, mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli dil iletişimini sağlayabilen, Avrupa Ortak Dil 

Çerçevesi kriterlerinde ön görülen dil becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmektir. 

VİZYONUMUZ 

Dil öğretimimizle kurumlar arasında üst sıralarda yer alan ve tercih edilen, profesyonel bir öğretim 

kadrosuna sahip, yetkin dil öğretimi yapabilen, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara cevap verebilen, 

kaliteyi hedefleyip benimseyen, akademik ve etik değerlere bağlı bir kurum olabilmektir. 
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III. AKADEMİK TAKVİM 

2018 – 2019 ÖĞRETİM YILI  

AKADEMİK TAKVİMİ 

 

YAZ OKULU TARİHLERİ 

 

Akademik Takvimin tümüne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/2018-2019AkademikTakvim.pdf 

 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/default.asp?idx=35353139
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1. İLK KAYIT 

Üniversitemizde eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrenciler, www.adu.edu.tr adresini ziyaret 

ederek kayıtlar hakkında bilgi edinebilirler. Bu sitede gerekli yönlendirmeler yapılacak ve gerekli bilgi 

girişlerini eksiksiz olarak yapmanız istenecektir. Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak ilan edilen 

kayıt tarihlerinde, yerleştirildiğiniz Fakülte, Meslek Yüksekokulu ya da Yüksekokullara bizzat gelerek 

kayıt işlemini tamamlamanız gerekmektedir. 

Hazırlık sınıfına kayıt, eğitim yılının başında yıllık olarak yapılır. 

2. ORYANTASYON (UYUM) HİZMETLERİ 

Öğrencilerimizin hazırlık programına daha kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için eğitim-öğretimin 

başladığı ilk hafta yüksekokulumuzu ve üniversitemizi tanıtan bir sunum yapılır. 

Öğrencilerimizin bu sunuma katılmaları, öğrenim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorunları en 

aza indirecek ve daha rahat bir öğrenim süreci yaşamalarını sağlayacaktır. 

IV. HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM BİLGİLERİ 

Hazırlık programının amacı, hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerimizin girmeye hak kazandıkları 
programlarının öngördüğü yabancı dillerdeki (Almanca, Fransızca, İngilizce) dil bilgisi ve becerilerini, 
sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne (CEFR) uygun olarak, derslerini 
takip edebilecek düzeye getirmektir. 
 

Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz. Hazırlık 
sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında dikkate alınmaz. 

  
Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dâhil değildir. 
 
Hazırlık sınıfında dersler öğrencilerimize etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri 
kazandırma odaklı olarak yapılır.  
 
Tüm hazırlık sınıfları Üniversitenin merkez yerleşkesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
yürütülür. 
 

Hazırlık programı sonunda başarılı olan öğrencilerimize, talep ettikleri takdirde YDYO Müdürlüğü 

tarafından başarı belgesi verilir. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı 

Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler, 
kayıt formunda hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan ederler ve YDYO tarafından 
düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavına (YDYS) girerler. Bu öğrenciler yeterli kapasite olması 
durumunda YDYO Yönetim Kurulu kararıyla isteğe bağlı hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Aynı eğitim-
öğretim yılının sonunda başarılı ve başarısız öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. Bu öğrenciler 
girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlarlar. 

http://www.adu.edu.tr/
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İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, girmeye hak kazandıkları birimlerin bahar yarıyılı ders 
başlama tarihinden önceki on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu 
kararıyla, girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayabilirler. 
 
Zorunlu Hazırlık Sınıfı 
Öğretim dili tamamen veya en az yüzde otuz oranında kısmen yabancı dil olan programlarda, hazırlık 
sınıfı eğitimi zorunludur. Bu programların öğrencileri hazırlık sınıfında başarılı olmadan girmeye hak 
kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayamazlar. 

1. ÖĞRENCİ PROFİLİ 

 2017 - 2018 akademik yılında Yüksekokulumuzda hazırlık sınıfı öğrenimi zorunlu programlar şu 

şekildedir:  

 

 

 

2. DERSLER ve DERS MATERYALLERİ 

Yüksekokulumuzda öğrencilerimize üç kurda Yabancı Dil eğitimi verilmektedir:  

Elementary/Elémentaire/Beginner(Einstieg) 

(CEFR Düzeyi A1) : Başlangıç Düzeyi 

Pre-Intermediate/Pré-Intermédiaire /Grundlagen 

(CEFR Düzeyi A2) : Alt-Orta Düzey 

Intermediate/Intermédiaire/Mittelstufe  

(CEFR Düzeyi B1) : Orta Düzey 

 

 Fakülte/YO/MYO Bölüm/Program 

 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Fransız Dili ve Edebiyatı 

 

 
İngiliz Dili ve Edebiyatı  

 

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Gıda Mühendisliği 

 İnşaat Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

Aydın İktisat Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (N.Ö.) 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İ.Ö.) 

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 
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Kompetenzniveau A B C 

Kompetenzbeschreibung 
Elementare 

Sprachverwendung 

Selbstständige 

Sprachverwendung 

Kompetente 

Sprachverwendung 

Niveaustufe A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Beschreibung des 

Referenzniveaus 

Beginner 

Einstieg 
Grundlagen Mittelstufe 

gute 

Mittelstufe 

fortgeschrittene 

Kenntnisse 

exzellente 

Kenntnisse 

 

*CEFR = Common European Framework of Reference for Languages  

*CECR = Cadre européen commun de référence pour les langues 

*GER = Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 

*Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 

 

Öğrencilerimiz, Eylül ayında yapılan YDYS’den aldıkları puana göre üç kurdan birine yerleştirilirler. 

*Dönem içinde kullanılacak materyaller (kitap, sözlük, okuma kitapları vb.) ve bu 

materyallerin nerelerden temin edilebileceği Yüksekokulumuzun öğrenci ilan panolarında 

duyurulur. 

*Materyali bulunmayan öğrenciler, derslere katılamazlar. 
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İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI DERS PROGRAMLARI 

a. Elementary (Başlangıç Düzeyi) 

Başlangıç düzeyi (Elementary) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 26 saat dil eğitimi 

görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ AMAÇ 

Temel İngilizce 
(Main Course) 

14 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey 
(Intermediate B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

Okuma & Yazma 
(Reading & Writing) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dinleme & Konuşma 

(Listening & Speaking) 
4 

Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dil Bilgisi 

(Grammar) 
4 

 Öğrencilerin dilbilgisi (grammar)  bilgilerini Temel İngilizce (Main Course) dersine paralel olarak 

desteklemek ve geliştirmek. 

 

 
*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Intermediate B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

b. Pre-Intermediate (Alt-Orta Düzey) 
Alt-Orta düzey (Pre-Intermediate) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 22 saat dil eğitimi 

görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel İngilizce 
(Main Course) 

10 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey 

(Intermediate B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

 

 
Okuma & Yazma 

(Reading & Writing) 
4 

Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Dinleme & Konuşma 
(Listening & Speaking) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dil Bilgisi 

(Grammar) 
4 

Öğrencilerin dilbilgisi (grammar)  bilgilerini Temel İngilizce (Main Course) dersine paralel olarak 

desteklemek ve geliştirmek. 

*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Intermediate B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

 

c. Intermediate (Orta Düzey) 
Orta düzey (Intermediate) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 20 saat dil eğitimi görürler. 

DERSİN ADI HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel İngilizce 
(Main Course) 

8 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) 

geliştirmek ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

Okuma & Yazma 
(Reading & Writing) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Dinleme & Konuşma 
(Listening&Speaking) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle 

ilgili strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Dil Bilgisi 
(Grammar) 

4 
Öğrencilerin dilbilgisi (grammar)  bilgilerini Temel İngilizce (Main Course) dersine paralel 

olarak desteklemek ve geliştirmek. 
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FRANSIZCA HAZIRLIK SINIFI DERS PROGRAMLARI 

a. Elémentaire (Başlangıç Düzeyi) 

Başlangıç düzeyi (Elémentaire) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 26 saat dil eğitimi 

görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ AMAÇ 

Temel Fransızca 
(Méthode) 

18 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey 
(intermédiaire B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

Metin Açıklaması 
(Compréhension 

Ecrite) 

2 
Öğrencilerin yabancı dilde okuma ve anlama becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Yazılı Anlatım 
(Expression Ecrite) 

2 
Öğrencilerin yabancı dilde yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili strateji ve 

yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dilbilgisi 

(Grammaire) 
 

4 
 Öğrencilerin dilbilgisi (grammaire)  bilgilerini Temel Fransızca (Méthode) dersine paralel olarak 

desteklemek ve geliştirmek. 

 

 
*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Intermédiaire B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

b.Pré- Intermédiaire (Alt-Orta Düzey) 

Alt-Orta düzey (Pré-Intermédiaire) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 22 saat dil eğitimi 

görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel Fransızca 
(Méthode) 

10 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta Düzey 
(intermédiaire B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

Metin Açıklaması 
(Compréhension 

Ecrite) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde okuma ve anlama becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Yazılı Anlatım 
(Expression Ecrite) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili strateji ve 

yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dilbilgisi 

(Grammaire) 
 

4 
 Öğrencilerin dilbilgisi (grammaire)  bilgilerini Temel Fransızca (Méthode) dersine paralel olarak 

desteklemek ve geliştirmek. 

 

 
*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Intermédiaire B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

 

c. Intermédiaire (Orta Düzey) 
Orta düzey (Intermédiaire) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz haftada 20 saat dil eğitimi görürler. 

DERSİN ADI HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel Fransızca 
(Méthode) 

8 
Öğrencilerin dil bilgisi ve dört temel becerisini (Okuma/Yazma/Dinleme/Konuşma) Orta 
Düzey (intermédiaire B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını sağlamak. 

Metin Açıklaması 
(Compréhension 

Ecrite) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde okuma ve anlama becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

Yazılı Anlatım 
(Expression Ecrite) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili strateji ve 

yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 
Dilbilgisi 

(Grammaire) 
 

4 
 Öğrencilerin dilbilgisi (grammaire)  bilgilerini Temel Fransızca (Méthode) dersine paralel 

olarak desteklemek ve geliştirmek. 
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ALMANCA HAZIRLIK SINIFI DERS PROGRAMLARI 

a. Beginner  (Başlangıç Düzeyi) 

Başlangıç düzeyi (Elementare Sprachverwendung - Beginner/Einstieg) yabancı dil eğitimi alan 

öğrencilerimiz haftada 26 saat dil eğitimi görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ AMAÇ 

Temel Almanca 
(Grundkenntnisse) 

12 

Öğrencilerin Almanca dil bilgisi, kelime bilgisi,  okuma-yazma ve dinleme-konuşma becerilerini 
geliştirerek Orta Düzey (Mittelstufe B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını 
sağlamak. Bunun yanında dilin kültürünü tanımaya yönelik bir yaklaşım uygulayarak öğrencilerin 
yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır. 

Okuma & Yazma 
(Lesen & Schreiben) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dinleme & Konuşma 
(Hören & Sprechen) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dil Bilgisi 
(Grammatik) 

6 
 Öğrencilerin dilbilgisi (Grammatik)  bilgilerini Temel Almanca (Grundkenntnisse) dersine paralel 

olarak desteklemek ve geliştirmek. 

 

 

*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Mittelstufe B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

b. Grundlagen  (Alt-Orta Düzey) 
Alt-Orta düzey (Elementare Sprachverwendung - Grundlagen) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz 

haftada 22 saat dil eğitimi görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel Almanca 
(Grundkenntnisse) 

10 

Öğrencilerin Almanca dil bilgisi, kelime bilgisi,  okuma-yazma ve dinleme-konuşma becerilerini 
geliştirerek Orta Düzey (Mittelstufe B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını 
sağlamak. Bunun yanında dilin kültürünü tanımaya yönelik bir yaklaşım uygulayarak öğrencilerin 
yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır. 

Okuma & Yazma 
(Lesen & Schreiben) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dinleme & Konuşma 
(Hören & Sprechen) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dil Bilgisi 
(Grammatik) 

4 
 Öğrencilerin dilbilgisi (Grammatik)  bilgilerini Temel Almanca (Grundkenntnisse) dersine paralel 

olarak desteklemek ve geliştirmek. 

 

 

*Bu seviyede başlayan öğrencilerimizin hazırlık sınıfı sonunda Orta Düzey (Mittelstufe B1+) seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. 

c. Mittelstufe (Orta Düzey) 
Orta düzey (Selbstständige Sprachverwendung - Mittelstufe) yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz 

haftada 20 saat dil eğitimi görürler. 

DERSİN ADI 
HAFTALIK 

DERS SAATİ 
AMAÇ 

Temel Almanca 
(Grundkenntnisse) 

8 

Öğrencilerin Almanca dil bilgisi, kelime bilgisi,  okuma-yazma ve dinleme-konuşma becerilerini 
geliştirerek Orta Düzey (Mittelstufe B1+) seviyesine ulaştırmak ve dili etkin olarak kullanmalarını 
sağlamak. Bunun yanında dilin kültürünü tanımaya yönelik bir yaklaşım uygulayarak öğrencilerin 
yabancı dil yeteneklerini geliştirmelerini sağlamalarını amaçlamaktadır. 

Okuma & Yazma 
(Lesen & Schreiben) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Okuma ve Yazma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dinleme & Konuşma 
(Hören & Sprechen) 

4 
Öğrencilerin yabancı dilde Dinleme ve Konuşma becerilerini desteklemek ve bu becerilerle ilgili 

strateji ve yöntemleri kazanmalarını sağlamak. 

 Dil Bilgisi 
(Grammatik) 

4 
 Öğrencilerin dilbilgisi (Grammatik)  bilgilerini Temel Almanca (Grundkenntnisse) dersine paralel 

olarak desteklemek ve geliştirmek. 
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Derslerde kullanılan kitap ve diğer yardımcı kaynaklar, Yüksekokulumuz tarafından önceden 

belirlenmektedir. Öğrencilerimizin, belirlenen ders kitapları ve diğer yardımcı kaynakları temin 

etmeleri zorunludur. 

Telif hakları yasası gereğince öğrencilerimizin fotokopi ya da korsan kitap kullanmaları 

kesinlikle yasaktır. 

Bkz. http://www.telifhaklari.gov.tr   

3. DERSLİKLER 

Öğrencilerimizin çeşitli görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi alabilmeleri için 
tüm dersliklerimizde projeksiyon cihazı, bilgisayar, ses sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır.  
 
Dersliklerimiz, grup ve bireysel çalışmalara imkân sağlayacak biçimde düzenlenebilir. 
Dersliklerimizdeki oturma düzenleri aşağıdaki gibidir: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.telifhaklari.gov.tr/


14 
 

4. DEVAM ZORUNLULUĞU 

Yönergemizin 18'inci maddesi Devam Zorunluluğu ile ilgilidir: 

“Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretim yılı boyunca okutulan derslerin yüzde seksenine devam etmeleri 

zorunludur. Hangi nedenle olursa olsun derslere bu oranda devam etmemiş olanlar, dönem sonu 

(final) sınavına alınmazlar ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar.” 

5. SINAVLAR 

A. YABANCI DİL YETERLİK SINAVI (YDYS)   

Eğitim-öğretim yılı başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS) yapılır. 
Hazırlık sınıfına kayıtlı tüm öğrencilerin katılabileceği bu sınavdan ön lisans programına kayıtlı 
öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, Lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz 
tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları 
enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar. 
 
Yabancı dil yeterlik sınav tarihleri üniversitemizin akademik takviminde yer alır. 
 

Hazırlık sınıfında bütünleme sınavı yapılmaz. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nın (YDYS) içeriği aşağıdaki 

gibidir. 

İngilizce Hazırlık Sınıfları için YDYS 

Soru Türü Bölümler Değerlendirme 

4 Şıklı çoktan seçmeli sorular 

Dil Kullanım Becerisi 
(Use of English) 

 
40 soru / 40 puan 

Dinleme 
(Listening) 

10 soru / 10 puan 

Okuma 
(Reading) 

10 soru / 10 puan 

 
Konuşma 

(Speaking) 
(20 puan) 

 
 

Yazma 
(Writing) 

Verilen konuda istenilen uzunlukta 
bir metin yazma 

(20 puan) 

 
 

Fransızca Hazırlık Sınıfları için YDYS 

Soru Türü Bölümler Değerlendirme 

Klasik (yazılı) Sınav 

(Compréhension Orale) 
Metin Açıklaması  

 (Compréhension Ecrite) 

 
10 puan 
15 puan 

DilBilgisi 
(Grammaire) 

40 puan 

Yazılı Anlatım 
(Expression Ecrite) 

15 puan 

 
Sözlü Anlatım 

(Expression Orale) 
20 puan 
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Almanca Hazırlık Sınıfları için YDYS 

Soru Türü Bölümler Değerlendirme 

4 Şıklı çoktan seçmeli sorular 

Dil Bilgisi 
(Grammatik) 

 
40 soru / 40 puan 

Dinleme 
(Hören) 

10 soru / 10 puan 

Okuma 
(Lesen) 

10 soru / 10 puan 

Klasik (sözlü) Sınav 
Konuşma 

(Sprechen) 
Sorulan soruları cevaplama 

(20 puan) 

Klasik (yazılı) Sınav 
 

Yazma 
(Schreiben) 

Verilen konuda istenilen uzunlukta 
bir metin yazma 

(20 puan) 

 
  NOT: Yukarıda verilen sınav bölümleri ve not ağırlıklarında değişiklik yapılabilir.  

ÖNEMLİ: 

YDYS’ye herhangi  bir nedenle giremeyen öğrencilerimiz için mazeret sınavı yapılmaz. 

B. DÖNEM İÇİ SINAVLAR 

16 haftalık iki dönemden oluşan hazırlık eğitimi süresince öğrencilerimizin girmesi gereken sınavlar ve 

hazırlık sınıfı başarı notuna etki oranları aşağıda verilmiştir.  

 

İngilizce Hazırlık Sınıfları 

Güz Dönemi Bahar Dönemi 
- 2 Ara sınav (vize) 
 

- 2 Ara sınav (vize) 
 

- 4 Kısa Sınav (Quiz) 
 
    1 Dil Kullanım Becerisi 
       (Use of English quizi) 
    1 Dinleme 
       (Listening quizi) 
    1 Okuma & Yazma 
       (Reading & Writing quizi) 
    1 Konuşma 
       (Speaking  quizi) 
 

- 4 Kısa Sınav (Quiz) 
 
    1 Dil Kullanım Becerisi 
       (Use of English quizi) 
    1 Dinleme 
       (Listening quizi) 
    1 Okuma & Yazma 
       (Reading & Writing quizi) 
    1 Konuşma 
       (Speaking  quizi) 
 

-1 proje & performans 
 
-1 proje & performans 
 

 -1 dönem sonu (final) sınavı 
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Fransızca Hazırlık Sınıfları 

Güz Dönemi Bahar Dönemi 
- 2 Ara sınav (vize) 
 

- 2 Ara sınav (vize) 
 

- 4 Kısa Sınav (Quiz)  
     1 Metin Açıklaması + Dil Bilgisi  
        (compréhension écrite +  
        Grammaire) 
     1 Yazılı Anlatım + Dil Bilgisi 
        (Expression écrite  + grammaire) 
     1 Kelime Bilgisi + Dil Bilgisi 
        (Vocabulaire + grammaire) 
     1 Sözlü Anlatım 
        (Expression orale) 

- 4 Kısa Sınav (Quiz)  
     1 Metin Açıklaması + Dil Bilgisi  
        (compréhension écrite +  
        Grammaire) 
     1 Yazılı Anlatım + Dil Bilgisi 
        (Expression écrite  + grammaire) 
     1 Kelime Bilgisi + Dil Bilgisi 
        (Vocabulaire + grammaire) 
     1 Sözlü Anlatım 
        (Expression orale) 
 

-1 proje & performans -1 proje & performans 

 
 

 
-1 dönem sonu (final) sınavı 

Almanca Hazırlık Sınıfları 

Güz Dönemi Bahar Dönemi 
- 2 Arasınav (vize) 
 

- 2 Arasınav (vize) 
 

- 4 Kısa Sınav (Quiz)  

     1 Dinleme (Hören) 
     1 Dil Bilgisi 
        (Grammatik) 
     1 Okuma+Yazma 
        (Lesen + Schreiben) 
     1 Konuşma 
        (Sprechen) 
 

- 4 Kısa Sınav (Quiz)  

     1 Dinleme (Hören) 
     1 Dil Bilgisi 
        (Grammatik) 
     1 Okuma+Yazma 
        (Lesen + Schreiben) 
     1 Konuşma 
        (Sprechen) 
 

-1 proje & performans -1 proje & performans 

 
 

-1 dönem sonu (final) sınavı 
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Yıl içi Sınav ve Çalışmaların Hazırlık Sınıfı Başarı Notuna Etkisi 

 

 

  

 

 

 

ÖNEMLİ:  

 Dönem içinde yapılacak vizelerin tarihleri öğrenci panosunda ilan edilir. Ancak kısa 

sınavlar (quiz) haber verilmeksizin yapılabilir. 

 Öğrencilerimizin dönem sonu (final) sınavından en az 50 puan alması gerekmektedir. 

 Ara sınav ve kısa sınav soruları, sınavları takip eden derslerde çözülür. 

 Öğrencilerimiz, sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş 

günü içinde YDYO Müdürlüğü’ne yazılı olarak yaparlar. Müdür, itirazı Sınav Hazırlama 

Uygulama ve Değerlendirme Birimi Sorumlusunun da içinde olduğu üç kişilik bir 

komisyona inceletir. Komisyon kararı Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara 

bağlanır. 

 Öğrencilerimizin öğrenci kimliği olmadan sınavlara girmesi mümkün değildir. Öğrenci 

kimliği olmayanlar öğrenci işleri bürosundan öğrenci belgesi almakla yükümlüdürler. 

C. MAZERET SINAVI 

Yabancı dil yeterlik sınavına, kısa sınavlara ve yılsonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen 
öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. 
 
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile ara sınava katılamayan 
öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvurdukları takdirde, mazeret 
sınavı hakkı verilir. Bu sınav YDYO Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Birimince uygun tarih 
ve saatte yapılır. 
 

6. HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARILI YA DA MUAF OLMAK İÇİN GEREKLİ 

KOŞULLAR  

Muafiyet 
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara ÖSYM tarafından yerleştirme veya yatay/dikey geçiş 
yoluyla ilk kez kaydolan öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler hazırlık 
sınıfından muaf sayılırlar ve girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar. Bu 
koşullar şunlardır: 

Yıl içi Sınav ve 
Çalışmalar 
(Toplam %60) 

4 Ara Sınav %36 

8 Quiz  
(Kısa Süreli Sınav) 

%16 

2 Proje & Performans %8 

Final Sınavı 
(%40) 

%40 

 TOPLAM %100 

 

HAZIRLIK SINIFI 

BAŞARI NOTU 
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a) YDYS’de ön lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az elli 
puan, Lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan 
ve Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam 
puan üzerinden istenen asgari puanı almış olmak. 

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu 
kurumlarda tamamlamak. 

c) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu kitapçığın sonunda verilen tabloda yer 
alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde YDYS karşılığı asgari başarı 
puanını almış olmak, 

ç)    YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul 
       edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak. 

 
Öğrenciler YDYS’de başarılı olmaları hariç, hazırlık sınıfından muaf olmalarıyla ilgili talep dilekçelerini 
ve belgelerini, girmeye hak kazandıkları biriminin yarıyıl ders başlama tarihinden önceki on iş günü 
içerisinde YDYO Müdürlüğü’ne teslim ederler. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO 
Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
 
Yukarıda belirtilenlerden farklı bir gerekçeye dayalı olarak başvuran öğrencilerin hazırlık sınıfı 
muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
  
Muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.  
 
Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) 
bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden de muaf 
sayılırlar ve öğrencilerin transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M) notu işlenir. 
 
Başarı ve Başarısızlık 
Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler için başarı ve başarısızlık durumu aşağıdaki gibidir: 
 
Başarı 
Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler başarılı sayılırlar. 
 
Hazırlık sınıfı başarı notu veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) notu, ön lisans programına kayıtlı 
öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, Lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz 
tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları 
Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı olanlar başarılı sayılırlar. 
 
Başarılı sayılan öğrenciler yarıyıl başında girmeye hak kazandıkları programa ders kaydı yaptırarak 
öğrenimlerine başlarlar. 

 
Başarısızlık 

 
Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan, YDYS’den 
yeterli puanı alamayan, Üniversite tarafından YDYS’ye eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli 
puan aldığını belgelemeyenler yabancı dil yeterlik şartını sağlayıncaya kadar girmeye hak kazandıkları 
öğretim programına başlayamazlar. 
 
Bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfını başarısız olarak tamamlamış ve YDYS’den yeterli puanı alamamış 
öğrenciler ikinci yılda hazırlık sınıfı derslerine devam ederler veya güz yarıyılı ders başlama tarihinden 
itibaren on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılarak, 
yalnızca yabancı dil yeterlik sınavlarına girerler. 
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Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yılında da başarılı olamayan, bahar yarıyılı sonunda yapılacak YDYS 
veya yaz okulu sonunda yapılacak YDYS’den, başarılı olamayan öğrencilerin girmeye hak kazandıkları 
programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitemizde öğretim dili Türkçe 
olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer 
program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş 
puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması 
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 
 
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine 
getiremediği için üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler, takip eden üç yıl içersinde yapılacak üç 
YDYS’den birinde başarılı olmaları halinde girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine 
başlarlar. 
 
Bir yıllık isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. 
Bu öğrenciler girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar.  

7. YAZ OKULU 

YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun süresi sınavlar dâhil 8 
haftadır ve haftalık ders saati 20 saatten az olamaz. Yaz okulunda öğrenci olmayanlar, yaz okulu 
sonunda yapılan YDYS’ye katılamazlar. 

8. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

Aşağıda belirtilen Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı tarafından tüm 

üniversitelere gönderilmiştir ve disiplin cezaları bu maddelere göre uygulanır.  

 

Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları 

Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları 
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında 
cevaplandırmamak, 
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak, 
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 
değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları 
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, 
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi 
çalışmaların düzenini bozmak, 
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak, 
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 
değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren 
disiplin suçları 
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak, 
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 
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c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak 
veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, 
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde 
bulunmak, 
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen 
sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, 
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, 
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar 
düzenlemek. 

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin 
suçları 
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, 
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini 
engelleyici eylemlerde bulunmak, 
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, 
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, 
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip 
etmek veya bilişim sistemine zarar vermek, 
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin 
suçları 
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel 
olmak, 
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını 
engellemek, 
c)  Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi 
düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak, 
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, 
bulundurmak, 
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel 
olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, 
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, 
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada 
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve 
bulundurmak, 
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir 
çıkar sağlamak. 

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları 
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir 
örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına 
faaliyette bulunmak veya yardım etmek, 
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına 
vermek ve ticaretini yapmak, 
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, 
mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer 
aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, 
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal 
etmek. 
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Aşağıdaki linklerden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ulaşabilirsiniz.  

http://www.yok.gov.tr 

http://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx 

V. ÖĞRENCİ HİZMETLERİ 

1. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU 

Öğrenci kimlik belgesi, başarı belgesi ve transkript (not dökümü) belgesi öğrenci işleri bürosundan 

temin edilir. Bunların yanı sıra, burs başvurusu, sınav itirazı, mazeret sınavı talep dilekçeleri öğrenci 

işleri bürosuna teslim edilir.  

- Öğrencilerimiz öğrenci kimlik belgelerini sene başında mutlaka almalıdır ve okul 

giriş-çıkışlarında ve yıl içinde yapılan sınavlarda mutlaka yanlarında bulundurmalıdır. 

- Öğrenci işlerinin duyuru panolarını sık sık takip etmeleri gerekmektedir. 

- Öğrencilerimiz web sayfamızda yayınlanan yönergeyi mutlaka okumalıdır.  

http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633  

 

 

 

2. ULAŞIM VE BARINMA  

A. ULAŞIM 

Adres: Yabancı Diller Yüksekokulu 
            Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü  
            Aytepe Mevkii PK:09100 
            Aydın – Türkiye 
                     
 

B. BARINMA 

Yüksekokulumuzda 1 yıl boyunca eğitim görecek olan öğrencilerimizin barınma konusunda 3 

seçenekleri vardır. Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, özel yurtlar ve ev kiralama. 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Kredi Yurtlar Kurumu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

http://yurtkur.gsb.gov.tr/ 

http://www.yok.gov.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx
http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633
http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller/default.asp?idx=313633
http://yurtkur.gsb.gov.tr/
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Aydın İlinde bulunan KYK yurtları: 

Yurdun Adı Adresi Telefonu 

AYDIN YURDU ÜNİVERSİTE YOLU CAD. ZAFER MAH. NO: 8 0256 212 20 74 

AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YURDU KÜLTÜR BULVARI IŞIKLI KÖYÜ 0256 247 01 19 

KOÇARLI YURDU CİHAN SOKAK YENİ MAHALLE NO: 29 0256 761 46 85 

 

3. SAĞLIK HİZMETLERİ 

Öğrenciler anne-baba sigortasıyla bakılıyorsa ya da kendi adına sigortası varsa, öğrenci işlerinden 

öğrenci belgesi alarak SGK’ ya başvurup güncelleme yapmalıdır. 

Bu güncelleme yapıldıktan sonra öğrencilerimiz devlet, üniversite ve özel hastanelere başvurabilirler. 

Ayrıca, üniversitemize ait Mediko sosyal tesislerinden de yararlanabilirler. Mediko sosyal tesisleri, 

Aydın Merkez'de eski üniversite hastanesi olarak bilinen tesislerde hizmet vermektedir. 

Adres: Hasan Efendi Mah. No:1-Eski Tıp Fakültesi Yerleşkesi / AYDIN 

 

 

Üniversitemizin bu konudaki yönetmeliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri Ve Sağlık Raporları Yönetmeliği: 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.6553&MevzuatIliski=0&sourceXml
Search  

4. BURSLAR 

A. YEMEK BURSU 

Yüksekokulumuz, yeni kayıt yaptıran öğrenciler arasından, yapılan başvurulara göre seçilen 

öğrencilere yemek bursu sağlamaktadır.  

Başvurular, ilan edilen tarihlerde YDYO öğrenci işlerine yapılacaktır. Ayrıntılar, öğrenci panolarında 

yayınlanacak ilanda belirtilecektir.  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.6553&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.6553&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.6553&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
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B. KİTAP BURSU 

Yüksekokulumuz, İngilizce hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler arasından, yapılan başvurulara göre 

seçilen öğrencilere kitap bursu sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerine burs olarak verilen kitapları 

öğretim yılı sonunda okula iade ederler. 

Başvurular, ilan edilen tarihlerde yüksekokulumuzun öğrenci işlerine yapılacaktır. Ayrıntılar, YDYO 

öğrenci panolarında yayınlanacak ilanda belirtilecektir.  

C. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA 

Yüksekokulumuz, öğrencilerimize okulumuz binasında kısmi zamanlı çalışma olanağı sağlamaktadır. 

Çalışma imkânı sağlanacak öğrencilerin sayısı, ücretler ve çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılar, 

rektörlüğümüzün konuyla ilgili eğitim-öğretim yılı başında yayınlayacağı ilana istinaden kararlaştırılır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz güz döneminin başlangıcından sonra birimimizde görev yapmak üzere 

kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracağına dair duyuru yapar ve bu duyuru öğrenci panolarında ilan edilir.  

Başvurular, öğrenci işlerinden alınan formun doldurulması ve bir dilekçe ile birlikte öğrenci işlerine 

teslim edilmesi şeklinde yapılır.  

D. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ADVAK) BURSU  

Üniversitemize bağlı olan bu vakıf öğrencilere burs vermektedir. Daha detaylı bilgi aşağıdaki telefon 

numarasından ve adresten edinilebilir.  

Meşrutiyet Mah. Dicle Cad. No:11  
Çarşı, Aydın Merkez, Aydın 
Tel: +90 256 213 06 34    

5. AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

Yüksekokul Müdürlüğü’nce her bir hazırlık sınıfına danışman öğretim elemanı görevlendirilir. Öğrenci 

danışmanlarının temel amacı akademik danışmanlık sağlamaktır. Danışmanlar öğrencileriyle düzenli 

aralıklarla veya gerektikçe görüşürler. Danışmanlık hizmetinden yararlanmak öğrencinin 

inisiyatifindedir. Öğrenciler yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma 

konusunda ve okul yönetimine iletilmesi gereken konularda danışmanlarıyla iletişim kurabilirler. 

Danışman öğretim elemanları da öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için öğrencilere 

tavsiyelerde bulunur ve / veya çözüm sunarlar. Akademik olmayan ya da kişisel konularda ise 

öğrencileri gerekli kanallara yönlendirirler. Öğrenciler danışmanlarının kim olduğunu öğrenci duyuru 

panosundan ve sınıf kapılarında asılı olan ders programlarından öğrenebilirler.  

6. SOSYAL AKTİVİTELER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

Yüksekokulumuzda eğitim gören her öğrenci üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci 

topluluklarına katılabilir ve etkinliklerinde yer alabilir. 

 Bu topluluklar hakkında detaylı bilgi Öğrenci Toplulukları Web Sitesi’nden elde edilebilir: 

http://www.site.adu.edu.tr/ogrencitopluluklari   

http://www.site.adu.edu.tr/ogrencitopluluklari/
http://www.site.adu.edu.tr/ogrencitopluluklari
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Bunun yanında, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak her yıl basketbol, voleybol ve futbol takımları 

oluşturulabilir. Takımlarda yer almak isteyen öğrencilerin yüksekokulumuzun spor temsilcileriyle 

iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bununla ilgili açıklamalar ve bilgiler öğrenci panolarında ilan edilir.  

Üniversitemizin merkez kampüsünde bulunan spor tesisleri ve kapalı yüzme havuzu tüm 

öğrencilerimizin kullanımına açıktır.  

Daha ayrıntılı bilgi http://www.adu.edu.tr adresinden elde edilebilir.  

Öğrenciler üniversitemizin tiyatro ve sinema topluluklarına üye olmalarının yanında şehirde 

gösterime sunulan tiyatroları buralarda izleyebilir. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir tiyatroları: Açıkhava tiyatrosu, gezici sahne, Muzaffer İzgü 

Sahnesi, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu, Şükran Güngör Sahnesi, Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 

Sergi Salonu 

7. GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 

(ADÜGENÇ) 

10.06.1997 yılında Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimizin kuruluş amacı, 

gençlik çağına özgü ruhsal ve sosyal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik 

çalışmalar sürdürmektir.  

Daha ayrıntılı bilgiyi ADÜGENÇ Web Sitesinden elde edebilirsiniz: 

http://www.akademik.adu.edu.tr/aum/adugenc/ 

8. KÜTÜPHANE 

Okulumuzun bütün öğrencileri üniversitemizin merkez kampüsünde bulunan merkez kütüphaneden 

yararlanabilirler. Kütüphanemizdeki bilgisayarlar öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Ayrıca kablosuz 

ağ bağlantısı bulunmaktadır.  

Ayrıntılı bilgi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı web sitesinden alınabilir: 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=3739  

9. OBIS.net - ADÜ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ 

Öğrenciler kayıtlarını yaptıktan sonra sistem otomatik olarak her öğrenciye bir OBİS kullanıcı adı ve 

şifresi verir. Öğrencinin okul numarası kullanıcı adı, öğrencinin T.C. kimlik numarası da kullanıcı 

şifresidir. Eğer isterlerse sonradan bu şifrelerini kendileri değiştirebilir. Öğrenciler üniversitenin 

sayfasına girerek OBİS sistemi sayesinde notlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, kendileriyle ilgili 

duyuruları da buradan öğrenebilirler.  

Aşağıdaki bağlantıdan OBİS’e erişebilirsiniz: 
https://obisnet.adu.edu.tr/ObisNetv2/login.aspx 

http://www.adu.edu.tr/
http://www.akademik.adu.edu.tr/aum/adugenc/
http://www.akademik.adu.edu.tr/aum/adugenc/
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=3739
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=3739
https://obisnet.adu.edu.tr/ObisNetv2/login.aspx
https://obisnet.adu.edu.tr/ObisNetv2/login.aspx
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VI. İLETİŞİM 
 

            POSTA ADRESİ  
 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü 
Aytepe Mevkii PK: 09100 
Aydın – Türkiye 

                      TELEFON 0256 – 2140682 

FAKS 0256 – 2140683 

E-POSTA ADRESİ yabancidiller@adu.edu.tr 

İNTERNET SİTESİ http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller 

KONUM BİLGİSİ http://goo.gl/saaraq 

VII. SIKÇA SORULAN SORULAR 

1. Devamsızlık durumunda sağlık raporu geçerli midir?  
 
Cevap: Hayır. Sağlık raporunun devamsızlık üzerinde bir geçerliliği yoktur. Derslerin yüzde 80’ine 
devam zorunludur.  
 
2. Derse arkadaşımı getirebilir miyim? 
 
Cevap: Hayır, derslere sınıf ya da okul dışından kişilerin girmeleri yasaktır.  
 
3. Hazırlık sınıfında Erasmus programından faydalanabilir miyim? 
 
Cevap: Hayır. Bölümlerinize geçtikten sonra ve hazırlık sınıfı hariç derslerinize minimum 1 yıl devam 
etmeniz durumunda Erasmus programından faydalanabilirsiniz.  
 
4. Yaz okulunu başka bir üniversitede okuyabilir miyim? 
 
Cevap: Ders içeriklerinin tutması ve iki üniversitenin karşılıklı onay vermesi durumunda, yaz okulunu 
farklı bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda okuyabilirsiniz. 
 
5. Sene başındaki YDYS’de yüksek bir puan alsam bile hazırlık sınıfı eğitimine alt kurdan başlayabilir 
miyim? 
 
Cevap: Hayır. Sınıflar YDYS sonuçlarına göre belirlenir ve bunun dışına çıkılamaz.  
 
6. ADÜ’de hazırlık sınıfında başarılı olup farklı bir üniversiteye geçiş yaparsak, o üniversitede 
hazırlık sınıfını tekrar okumamız gerekir mi? 
 
Cevap: Bu, geçeceğiniz üniversitenin YDYO yönergesine göre değişiklik gösterebilir. Böyle bir 
durumda geçmek istediğiniz üniversite ile iletişime geçmeniz daha doğru olacaktır.  
 
7. Dönem içinde sınıf değiştirmek mümkün müdür? 
Cevap: İki dönem arasında yapılacak olan YDYS sonuçları dışında, öğrencilerin isteği üzerine sınıf 
değişikliği yapılamaz. 

mailto:yabancidiller@adu.edu.tr
http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/yabancidiller
http://goo.gl/saaraq
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8. Ara dönemde yapılan YDYS’de muaf olsam bile 2. dönem hazırlık sınıfı derslerine devam edebilir 
miyim? 
 
Cevap: Hayır. Ara dönemdeki YDYS sonucuna göre muafiyet elde edilirse, 2. dönem hazırlık sınıfı 
derslerine devam edilemez. Fakat öğrenci isterse kendi bölümünde derslere başlayabilir. 
 
9. Hazırlık sınıfında okurken kayıt dondurabilir miyim? 
 
Cevap: Evet, fakat bunu kendi bölümünüzün öğrenci işlerine başvurarak yapabilirsiniz. YDYO, 
öğrencilerin kayıt dondurma süreciyle ilgilenmez.  
 
10. Hazırlık sınıfında başarısız olursam, 2. yıl derslere devam etmek zorunda mıyım? 
 
Cevap: Evet. Fakat eğitim öğretim yılının ilk 10 iş günü içerisinde yüksekokul müdürlüğümüze 
vereceğiniz dilekçe ile izinli öğrenci statüsünde sayılabilir ve derslere devam etmeden sadece YDYS’ye 
girme hakkını elde edebilirsiniz.  
 
11. Hazırlık sınıfından 2 yıl üst üste başarısız olursam ne olur? 
 
Cevap: YDYO ile ve bölümünüzle ilişiğiniz kesilir. Ayrıca, isteğiniz halinde başvuru yaparak, merkezi 
yerleştirme puanınızın üstünde olmamak kaydıyla, yerleştirildiğiniz programa eşdeğer Türkçe öğretim 
yapılan Türkçe eşdeğer program yoksa, başarısız olduğunuz programa yakın, öğretim dili Türkçe olan 
programların birinci sınıflarına yerleştirilebilirsiniz. 
 
Ayrıca, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, hazırlık sınıfı başarı koşullarını 
yerine getiremediği için üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler, takip eden üç yıl içerisinde yapılacak üç 
YDYS’den birinde başarılı olmaları halinde girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine 
başlarlar. 
 
12. Sene içinde sınıf değişikliği yapabilir miyim? 
 
Cevap: Sene içinde sınıf değişikliği ancak tek bir durumda söz konusudur: Güz yarıyılı sonunda yapılan 
yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS) sonucuna göre bir üst kura geçmeye hak kazanan öğrencilerin üst 
kura ait şubelere geçişi, bahar yarıyılı ders başlama tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talep 
etmeleri halinde yapılır. 
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VIII. YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU 

ADÜ  
YABANCI DİL 

YETERLİLİK SINAVI 
(YDYS) 

YDS 
- 

ÜDS 
- 

KPDS 

 
TOEFL 

- 
IBT 

 
PTE 

Akademik 

 
DELF 

- 
DALF 

TELC 
Deutsch 

- 
Goethe 
Institut 

50-54 40-44 48-53 30-37   

55-59 45-49 54-59 38-44 

60-64 50-54 60-65 45-49 

65-69 55-59 66-71 50-54 

70-74 60-64 72-77 55-66  
 
 

DELF B2 

B2 / Sehr Gut 

75-79 65-69 78-83 67-70  
 
 

C1 

80-84 70-74 84-89 71-74 

85-89 75-79 90-95 75-77 

90-94 80-84 96-101 78-80  
DALF C1 

 
95-100 

85-89 102-107 81-83  
C2 

90-100 108-120 84-90 DALF C2 

 
Bu eşdeğerlilik tablosunda listelenmeyen diğer sınavlar ve eşdeğerlilik bilgileri ÖSYM Yabancı Dil 

Eşdeğerlikleri dokümanındadır.   

 

 

 

Bu kitapçıktaki bilgiler ile yönetmelik ve yönergeler arasında farklılık ya da çelişki olması durumunda, mevcut yönetmelik ve yönergelerdeki 

bilgiler geçerli sayılır. 

 


