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****önemli****

 Bu sunum 2020-2021Akademik yılı hakkında bilgi içerir. Pandemi

döneminde (Covid-19 Salgını) YÖK ve Marmara Üniversitesi 

Rektörlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda Yabancı 

Diller Yüksekokulu, yönetim kurulu kararı ile eğitim öğretimle 

ilgili tüm kararlarda (dersler, sınavlar, değerlendirmeler, 

vs.)değişiklik yapma hakkına sahiptir. 



 https://ydil.marmara.edu.tr

Aktif duyurulara ve okulumuzla ilgili tüm genel ve en sağlıklı bilgilere bu 

adresten ulaşabilirsiniz

https://ydil.marmara.edu.tr/


YADYO MOODLE

 Eğitim sürecinde gerekli olan dijital içerik, ödev ve kaynak sitelere YADYO 

Moodle platformumuz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr

 Moodle hesabınız ve genel sistem kullanımı ile ilgili sorularınız için 

ydil.moodleingilizce@marmara.edu.tr adresinden destek talebinde 

bulunabilirsiniz.

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr/
mailto:ydil.moodleingilizce@marmara.edu.tr


PROGRAMLAR

A PROGRAMI 

Lisans

1 akademik yıl (Ekim-

Haziran) süresince 

devam eder.

B PROGRAMI 

Lisans

1 akademik yıl (Ekim-

Haziran) süresince 

devam eder.

D PROGRAMI 

Önlisans

1 akademik yıl (Ekim-

Haziran) süresince 

devam eder



DERSLER

 Derslerimiz senkron olarak ZOOM platformu ve asenkron

olarak YADYO Moodle üzerinden yapılacaktır. 

 A PROGRAMI: Haftada toplam 24 saat ders yapılır.

Pazartesi-Perşembe: 8.30-12.30 saatleri arasında 5 ders,

Cuma: 8.30-11:40 saatleri arasında 4 ders olarak planlanmıştır.

 B PROGRAMI: Haftada toplam 20 saat ders yapılır.

Pazartesi-Perşembe: 8.30-12.30 saatleri arasında 5 ders olarak

planlanmıştır. Cuma günleri ders yoktur. 

 D PROGRAMI:  Haftada toplam 20 saat ders yapılır.

Pazartesi-Perşembe: 8.30-12.30 saatleri arasında 5 ders olarak

planlanmıştır. Cuma günleri ders yoktur. 



ARA SINAVLAR

Güz ve Bahar dönemi= toplam 6 ARA sınav 

Güz dönemi (Öngörülen tarihler 12 EKİM 2020-27 OCAK 2021)

*1. sınav (16-17-18 Aralık 2020) : Sınav komitesinin  

hazırladığı okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin 

eşit olarak ölçüldüğü  sınavdır.

*2. sınav (13-14-15 Ocak 2021) : Yazma becerisi, konuşma

becerisi ve ders içi katılımınızdan oluşan notlardır.

*3. sınav: Dönem boyunca öğrencilerin online platformlardan 

aldıkları notlardır. Dönem bitmeden 1 hafta önce sistem

kapanır ve notlar otomatik olarak belirlenir.



ARA SINAVLAR

Bahar dönemi 

(Öngörülen tarihler 22 ŞUBAT 2021-11HAZİRAN 2021)

*1. sınav (29-30 Nisan 2021): Sınav komitesinin hazırladığı

okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin eşit   

olarak ölçüldüğü  sınavdır.

*2. sınav (27-28 Mayıs 2021): Yazma becerisi, konuşma

becerisi ve ders içi katılımınızdan oluşan notlardır.

*3. sınav: Dönem boyunca öğrencilerin online platformlardan 

aldıkları notlardır. Dönem bitmeden 1 hafta önce sistem 

kapanır ve notlar otomatik olarak belirlenir.



MÜYYES SINAVLARI

(YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI)

* Bir akademik yılda toplam 4 tane MÜYYES sınavı yapılır.
* MÜYYES-Güz (30 Eylül 2020): 

Okulumuza yeni kayıt olan    öğrenciler için hazırlık muafiyet ve seviye tespit sınavıdır. 60 ve üzeri puan 

alan öğrenciler Hazırlıktan muaf sayılır ve 1. sınıfa devam ederler. Başarısız olan öğrenciler, aldıkları nota 

göre seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Bu sınav aynı zamanda bir önceki yıldan başarısız olan 

öğrenciler için Hazırlıktan geçme sınavıdır. Öğrencilerin başarılı olması için 60 ve üzeri alması gereklidir. 

* MÜYYES-Kış (28-29 Ocak 2021): 

1. dönemin sonunda yapılan ve B ve D program öğrencilerinin girebildiği sınavdır. 1. dönem devamsızlıktan 

kalmamış ve ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler bu sınava girebilir. 

2020-2021 Akademik yılına özgü A seviyesinde okuyan ve 1. dönem ortalaması 75 (yetmişbeş) ve üzeri olan 

öğrenciler 2021 Ocak ayında yapılacak olan MÜYYES-Kış sınavına girebileceklerdir.  

Sınavdan 60 ve üzeri alan öğrenciler 1. sınıfa geçmeye hak kazanırlar ve Hazırlık sınıfına devam edemezler.



MÜYYES SINAVLARI

(YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI)

* MÜYYES-Bahar (15-16-17 Haziran 2021): 

Devamsızlıktan kalmamış ve sene sonu ortalaması 60 olan tüm seviye (A, B ve D) öğrencilerin 

girebildiği sınavdır. Hazırlık sınıfından geçebilmek için bu sınavdan 60 almak yeterlidir. 

* MÜYYES-Yaz (2-3 Eylül 2021): Öğrencinin isteğine bağlı olarak yaz okuluna devam eden 

öğrencilerin girdiği sınavdır. Bu sınavdan yaz okulu boyunca devamsızlıktan kalmamış ve 60 ve üzeri 

alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı sayılırlar. 

*****HAZIRLIK PROGRAMININ İLK YILINDA BAŞARILI OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN, 2. YIL 

DERSLERİ TAKİP ETME HAKKI YOKTUR. SADECE UYGULANAN MÜYYES SINAVLARINA 

GİREBİLİRLER. 2. YIL SONUNDA DA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER TÜRKÇE BÖLÜME GEÇİŞ 

İÇİN TERCİH YAPABİLİRLER. 



Öğrenci işleri:  

DEVAMSIZLIK

• Sene boyunca yapılan ders 

saatinin %85 ine katılmak 

zorunludur.

• Öğrenciler, sene boyunca 

yapılan ders saatinin  %15 ini  

DEVAMSIZLIK olarak kullanma 

hakkına sahiptir.

• ydillerogrenci@marmara.edu.tr

SAĞLIK 
RAPORLARI

• Alınan sağlık raporları 5 iş 

günü içinde öğrenci işlerine 

verilmelidir. YADYO Yönetim 

kurulu kararınca kabul edilen 

raporlar geçerlidir. 

• Ara sınavlara giremeyen ve 

raporları kabul edilen 

öğrencilerin ara sınav mazeret 

hakkı vardır. 

• MÜYYES sınavları için rapor 

geçerli değildir. 

• ydillerogrenci@marmara.edu.tr

BYS SİSTEMİ

• Öğrencilerin ara sınav ve 

MÜYYES notlarını 

görebilecekleri, 

devamsızlıklarını takip 

edebilecekleri Bilgi Yönetim 

Sistemidir. 

• ydillerogrenci@marmara.edu.tr

mailto:ydillerogrenci@marmara.edu.tr
mailto:ydillerogrenci@marmara.edu.tr
mailto:ydilogrenci@marmara.edu.tr


Marmara Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu olarak hepinize başarılar 

dileriz. 


