
 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 Akademik Yılı 

ALMANCA BİRİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 



Sevgili Öğrenciler, 
Bu kitapçık Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda geçireceğiniz bir yıl 

boyunca size yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. Bu bir yıl içinde Almanca 

Birimi’nde okuyacağınız her bir ders ve evde kendi başınıza yapacağınız günlük dü-

zenli çalışma başarınız için çok önemlidir. Bu nedenle, kendinize dikkatle takip ede-

ceğiniz bir çalışma programı hazırlamanızı, derslerde öğrendiklerinizi düzenli olarak 

tekrarlamanızı ve ödevlerinizi muhakkak yapmanızı tavsiye ederiz. Yabancı Diller 

Yüksekokulu'nda geçireceğiniz başarılı bir öğrenim yılı dileriz. 

Almanca Hazırlık Birimi 

 

Eğitim süresi ve devam zorunluluğu 
Hazırlık Okulu'nda eğitim süresi bir yıldır. Öğrenciler, derslerin en az % 85'ine devam 

etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın de-

vamsızlığı toplam ders saatinin %15'ini aşan öğrenciler başarısız sayılır ve derslere 

devam etme haklarını kaybederler. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenci-

ler ayrıca dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Kendi seçimleri çer-

çevesinde yaz okuluna devam edebilir ve/ veya takip eden eğitim-öğretim yılındaki 

bütün MÜYYES sınavlarına girebilirler. Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci 

yoklamalarda "yok" gösterilir. Ders veren öğretim elemanının öğrencilere izin verme 

yetkisi yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle ders saat ve gününün değiştirilmesi 

ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda bu gün ve saatle-

re uymak zorundadır. 

Ders saatleri 
Öğrenciler ilk ders gününde A1 dil seviyesinde öğrenim görecekleri sınıflara yerleştiri-

lirler. Tüm dersler haftada dört gün 08:30-14:40 saatleri arasında yapılır. Sabah ders-

leri saat 08:30- 11:40 ZOOM üzerinden, öğleden sonra dersleri ise 13:00-14:40 ara-

sında YADYO MOODLE platformu üzerinden yapılmaktadır.  

Ders araç / gereçleri 
Hazırlık programı oldukça yoğun bir işleyişe sahiptir ve düzeylere bağlı olarak etkin 

bir yabancı dil öğretimini kapsar. Derslerde kullanılan kitap ve diğer yardımcı kaynak-

lar, Yüksekokulumuz tarafından önceden belirlenmiştir. Derslerin verimli ve sağlıklı bir 

şekilde işlenebilmesi için öğrencilerin Yüksekokulumuz tarafından belirlenen ders ki-

tapları ve diğer yardımcı kaynakları temin etmeleri zorunludur. Okutulacak kitapların 

ilk hafta içinde temin edilmesi gerekir. Derse giren öğretim elemanları bu konuda yar-

dımcı olacaklardır. Öğrencilerin, onlardan bilgi almadan hareket etmemeleri önerilir. 

Telif hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak ve orijinal kitapları izinsiz ço-

ğaltmak ve kullanmak cezai yaptırım gerektirdiğinden bu öğrencilerin sorumluluğunda 

olduğunu ve bu yola gitmemeleri tavsiye edilir. 



Öğretim elemanının derse gelmemesi  
Öğretmen dersin ilk 15 dakikası içinde öğrencileri Zoom platformuna davet etmemiş-

se, öğrenciler durumu İdare'ye haber vermekle yükümlüdürler. Bu durumda öğrenci-

ler İdare tarafından bilgilendirilir ve yoklama Zoom platformu üzerinden alınır. Yokla-

ma alındığı sırada sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır. O gün yapılmayan derslerin 

telafisi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 

Yaz okulu 
Yaz Okulu eğitimi, akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmiş veya MÜY-

YES -Bahar sınavında başarısız olmuş tüm öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri 

ücretli bir programdır. Yaz dönemi eğitimi sene içinde yapılanların bir tekrarı değildir. 

Yaz okuluna devam eden öğrencilere seviyelerine bağlı olarak 7 haftalık bir eğitim 

verilmektedir. Yaz Okulu programı için uygun görülen kitap ve materyal kullanılır. 

2020/ 2021 eğitim yılı YADYO Yaz Okulu 12 Temmuz-03 Eylül 2021 tarihleri arasın-

da yapılacaktır. Yaz Okulu'nda derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz Okulu'na kayıt 

yaptırıp devamsızlığı %15'i aşan öğrenci derslere devam edemez ve MÜYYES-Yaz 

sınavına girme hakkını kaybeder ve Eylül ayında yapılan MÜYYES-Güz sınavına gi-

rebilir. 

Hazırlık eğitim-öğretiminde başarısızlık hali 
Hazırlık eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda hazırlık eğitimi veril-

mez. Öğrenci ikinci yılda MÜYYES sınavlarına girebilir. Tamamen yabancı dille eği-

tim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini 

belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonun-

da başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğ-

renciler, yazılı talepte bulunmaları halinde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan 

programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca 

yerleştirilebilirler. Önemli Not: MÜYYES-Bahar sınavına kabul edilebilmenizin ön 

şartı sene içi not ortalamanızın 60 olmasıdır. Akademik yıl boyunca görev ve sorum-

luluklarını yerine getirmeyen, sınav ve değerlendirmelerde gerekli başarıyı göstere-

meyen öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına kesinlikle kabul edilmezler ve otomatik 

olarak hazırlık eğitiminde başarısız olmuş sayılırlar. 

Not sistemi 
Ara Sınav ve MÜYYES sınavları 4 beceriyi ölçen sınavlardan oluşur. Bunlar; Hörvers-

tehen (Dinleme Anlama), Schriftlicher Ausdruck (Yazılı Anlatım), Leseverstehen 

(Okuma Anlama) ve Mündlicher Ausdruck (Sözlü Anlatım) 

 

 
 



Ara sınavlar 
Ders yılı boyunca öğrencilere altı dört Sınav notu verilir. Bu sınavlar öğrencilerin yıl 

içinde sınıflarında öğretilen dil becerilerini ölçer. Sınavlar Avrupa Ortak Dil Kriterle-

ri’nde tanımlanan çerçeveye uygun olarak hazırlanır. Ara Sınavların yapıldığı günler-

de dersler yapılmaz. Ara sınavların tarihleri akademik takvimde önceden belirtilmiştir. 

Ara Sınavların saatleri hakkında bilgiler sınav tarihi yaklaşınca İdare tarafından Ya-

bancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden ve Moodle platformu üzerinden öğrenci-

lere duyurulur. Yıl içinde yapılan dört Ara Sınavdan alınan notların ortalaması 60 

puan ve üzeri olmalıdır. 

Yılsonu MÜYYES-Bahar sınavı 
Öğrencilerin sene sonunda hedeflenen seviyeye geldiklerini ölçer. Öğrencilerin yıl 

içinde öğrendikleri dört dil becerisi akademik tarihinde belirlenen sınav takvimine göre 

Moodle sistemi üzerinden çevrimiçi ölçülür. Devamsızlıktan kalan öğrenciler MÜY-

YES-Bahar sınavına giremez. 

 Yılsonu başarı notu 
Yılsonu başarı notu yıl içinde yapılan dört Ara Sınav ortalaması ve yılsonu sınavı 

(MÜYYES-BAHAR) dikkate alınarak hesaplanır. Yılsonu sınavından 60 puanın altın-

da alan öğrenci başarısız sayılır. Başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının %50’si 

ile yılsonu sınavının %50’si toplanarak hesaplanır. Başarı notu 60 puanın altında 

olanlar başarısız sayılır. 

Sınav okuma süreci 
Almanca Ara Sınav ve MÜYYES sınavlarının bölümlerinin değerlendirilmeleri YADYO 

Almanca Hazırlık Birimi bünyesindeki Öğretim Görevlileri tarafından yapılır. Sınavla-

rın değerlendirilmesi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri temel alınarak hazırlanmış 

olan değerlendirme çizelgelerine göre yapılır. Sınavlar A1, A2 ile B1 Müfredat ve Ma-

teryal Geliştirme Komitelerinin oluşturduğu müfredata göre belirlenir, Sınav Hazırlama 

Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır, Ölçme Değerlendirme Biriminin onayından 

geçtikten sonra Moodle Komitesi tarafından sınav yürütülür. 

Yeterlik (MÜYYES )sınavına eşdeğer olan sınavlar Marmara Üniversitesi Senatosun-

ca onaylanmış ve sınav yönergemizde adı geçen sınavlardır. Bu sınavlardan herhan-

gi birinden geçer notu almış öğrenci sınav belgesiyle birlikte YADYO Müdürlüğü Öğ-

renci İşlerine dilekçe ile başvurmalıdır. Başvuru sırasında sınav belgesinin aslını ib-

raz etmelidir. Adı geçen belge muafiyet komisyonu tarafından kabul edildiği takdirde 

öğrenci başarılı sayılır ve bölümüne gönderilir. Geçersiz sayıldığı takdirde Hazırlık 

Eğitimi’ne devam etmek zorunludur. 

 

Gerekli bilgi ve duyurular www.ydil.marmara.edu.tr adresinden yapılmaktadır.  

Eğitim-Öğretim hayatınızda başarılar dileriz. 

Almanca Birim Koordinatörlüğü  

(2020) 

http://www.ydil.marmara.edu.tr/

