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Sevgili Öğrencilerimiz, 

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ailesine hoş geldiniz. 

 
Değişen dünyayı takip etmenin zorunluluk haline geldiği 

günümüzde yabancı dil bilmek kaçınılmaz hale gelmiştir. 

 
Yabancı Diller Yüksekokulu, kaliteli ve özverili 

akademik ve idari kadrosu ile sizlere yabancı dil eğitimi için 

en ideal ortamı sağlamaktadır. Sizlere bu süreçte verimli ve 

başarılarla dolu bir yıl diliyorum. 

 

 
Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
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1. Kısaca Yabancı Diller Yüksekokulu 

Siz, Misyonu Akademik ve etik değerlere bağlı sorumluluk sahibi, Yabancı Dilde okuduğunu ve 

duyduğunu anlayabilen ve kendini yazılı sözlü olarak ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ndasınız. YDY olarak gelişen teknoloji 

ve yöntemleri yakından takip eden eğitim yaklaşımımız ve personelimizle, eğitiminiz süresince akademik 

çalışmalarınızı sürdürebileceğiniz ve uluslararası yayınları takip edebileceğiniz derecede bir yabancı dil 

öğrenebilmenizi hedefliyoruz. Öğrendiğiniz dil becerilerini gerçek hayatta kullanabilmenize yardımcı 

olmak ve farklı kültürler konusunda farkındalığınızı artırarak vizyonunuzu geliştirmek hedeflerimiz 

arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

 

24.10.2011 tarih ve 28094 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2011-2276 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim – öğretim 

faaliyetlerine İyidere ilçesinde bulunan Mahmut Hantal Eğitim Binası'nda devam etmektedir. 

Mahmut Hantal Eğitim Binası 6065m²’si kapalı olmak üzere toplam 8750m²’lik alan üzerine 

kurulmuştur. Eğitim hizmetleri kapsamında 9 adet derslik, 1 adet İngilizce Dil Laboratuvarı ve kütüphane, 

sosyal hizmetler kapsamında ise yemekhane, kantin ve 275m² alana sahip spor tesisi(açık alan-etrafı çevrili) 

bulunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin Yabancı Dil(İngilizce) Hazırlık Programlarından 

sorumludur. 

 

2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon Şeması 
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3. Zorunlu Hazırlık Sınıfı 

 

Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler; 

öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ile ilgili dilde bu yönergenin 6’ncı 

maddesinde belirtilen muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, hazırlık eğitim-öğretimine tabi olurlar. Bu 

öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarı ile 

tamamlamaları zorunludur. 

Zorunlu hazırlık sınıfı süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları 

programın öğrenim süresinden sayılmaz. 

Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sırasında yapılır. Ancak, 

6’ncı maddedeki şartlardan birini sağlayan öğrenciler, doğrudan kendi programlarına kayıt olurlar. 

Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci bir yıl daha hazırlık sınıfına 

devam edebilir. 

Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği 

kesilir. 

 

4. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı 

 

Programlarında isteğe bağlı hazırlık seçeneği bulunan öğrenciler istekleri doğrultusunda Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjana göre hazırlık sınıfı okuyabilirler. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfının süresi bir yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın 

öğrenim süresinden sayılmaz. Bahar dönemi başındaki yeterlilik sınavından başarılı olanlar ile hazırlık 

eğitimlerinden vazgeçtiklerine dair ilgili birime yazılı olarak başvuranlar bahar döneminde 

programlarındaki öğrenimlerine başlayabilirler. 

 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları her eğitim-öğretim yılı başında 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilir. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde 

kayıtlı oldukları birime başvuru yaparlar. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okumak için başvuran öğrenci sayısının Yüksekokulun belirlediği 

kontenjanı aşması durumunda ÖSYM puan sıralaması esas alınarak hazırlık sınıfına kayıtlar 

gerçekleştirilir. 

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrarlayamaz ve 

kayıt yaptırdığı programa devam ederler. Bu öğrenciler mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlilik 

sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından vazgeçebilirler. 

 

Lisansüstü öğrenciler, istemeleri halinde, Üniversitedeki mevcut yabancı dil hazırlık sınıflarından 

birine kayıt olarak en fazla bir yıl yabancı dil eğitimi alabilirler. Bu süre ilgili programın azami süresinden 

sayılmaz. 

 

5. Kayıt Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Öncelikle her türlü bilgilendirme, duyuru ve hatırlatmaları kaçırmamak için Yüksekokul resmi web 



 

6 
 

sayfamızı http://ydyo.erdogan.edu.tr/ ve sosyal medya hesaplarımızı takibe alın. Tüm Sınavı tarihleri, 

akademik ve sosyal etkinlikler bu sayfa ve hesaplardan duyurulacaktır. 

Öğrenim göreceğiniz bölüm için İngilizce Hazırlık Programı zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir. Eğer 

bölümünüz hazırlık eğitimini zorunlu veya isteğe bağlı olup kayıt sırasında hazırlık okuyacağınızı 

bildirdiyseniz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi gereği sizlere 

ilan edilen tarihlerde yapılan Yeterlilik Sınavına girmeniz gerekmektedir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi (http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan- edu-

tr/MEVZUAT/Y%C3%96NERGE.pdf) 

 

6. İngilizce Hazırlık Programından Muaf Olma Esasları 

 

Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık 

sınıfından muaf olurlar: 

 

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir 

ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini 

bu kurumlarda tamamlayanlar. 

 

b) Müracaat tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde TOEFL, Cambridge ESOL, PTE sınavlarından, 

Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlardan veya Yeterlilik Sınavından 

aşağıdaki tabloda gösterilen asgari puanları alanlar. 

 
Sınav Türü Yeterlil

ik 
Sınavı 

TOEF
L 
IBT 

CAMBRIDGE 
ESOL 
(FCE/CAE/CPE) 

PTE YDS YÖK 
DİL 

Kısmen Yabancı
 Dilde Eğitim 

60 72 C 55 60 60 

Yabancı Dilde Eğitim 70 96 C 78 80 80 

 

c) Daha önce Üniversitenin veya Türkiye’deki başka bir üniversitenin yabancı dilde hazırlık eğitimini 

başarıyla tamamlamış olanlar. 

 

Öğrencilerin, birinci fıkrada belirtilen sınavlardan sahip oldukları sınav sonuç /eşdeğerlik belgelerinin 

asıllarını dilekçe ile birlikte kesin kayıt tarihleri içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili 

yönetim kurulu tarafından sınav sonuç /eşdeğerlik belgelerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması 

yeterlilik sınavından önce yapılır. Belgeleri kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim 

programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar. 

 

7. Yeterlilik Sınavı 

 

a. Her Akademik yılın güz ve bahar yarıyılı başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde 
öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek amacıyla Yeterlilik Sınavı yapılır. 

 

b. Yeterlilik sınavına; Yüksekokulumuzca okutulmakta olan İngilizce Hazırlık sınıfına yeni kayıt 
yaptıran öğrenciler ve önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitiminden başarısız olup yeniden sınava girme 
hakkı olan öğrenciler girebilir. (Yeni kayıt yaptıran İsteğe bağlı (İngilizce) hazırlık öğrencilerinin 1. 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-
http://ydyo.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/ydyo-erdogan-
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Yeterlilik sınavına girme hakları bulunmamaktadır.) 

 

c. Yeterlilik sınavına girmek zorunlu değildir. Sınava girmeyen öğrencilerin herhangi bir hak kaybı 
söz konusu olmayıp, hazırlık eğitimlerine devam edeceklerdir. 

 

d. Yapılacak olan yazılı sınavdan (1.Oturum) ; Kısmen Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlar ve 
İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı öğrencilerinden 100 tam puan üzerinden 50, yabancı dilde eğitim yapan 
programlardan 100 tam puan üzerinden 60 alan öğrenciler konuşma sınavına (2. Oturum) girmeye hak 
kazanacaklardır. 

 

e. Yeterlilik Puanı: RTEÜ Yabacı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 6. maddesi 
uyarınca Yeterlilik sınavından; Kısmen Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlardan başarılı olabilmek için 
100 tam puan üzerinden 60, Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlardan 100 tam puan üzerinden 70 
almaları gerekmektedir. 

 

 

8. Dönem İçi Değerlendirme Esasları 

 

Sınavlar 

Yabancı dil hazırlık eğitiminde ara sınav, kısa süreli sınav, yıl içi çalışması, yılsonu sınavı, bütünleme 

sınavı ve mazeret sınavı yapılır ve bunlar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre uygulanır. 

 

Kısa süreli sınavlar haberli veya habersiz olarak uygulanabilir ve telafileri yoktur. 

 

Sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak birden çok oturumda 

uygulanabilir. 

 

Başarı Notunun Hesaplanması 

 

Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, kısa süreli sınav notunun %15’i, yıl içi çalışmasının %10’u ve 

yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir. 

 

Yılsonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan 50 puan alamayan öğrencilere (K) harf notu verilir. 

 

Kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlardan ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfından başarılı 

olabilmek için 100 puan üzerinden başarı notunun en az 60; yabancı dilde eğitim yapan programların 

hazırlık eğitiminden başarılı olabilmek için genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır. 

 

Genel Başarı notunun harf karşılıkları ve anlamları şöyledir: 

G: Devam koşulunu yerine getirmiş, genel başarı notu gerekli barajın üstünde olan, yeterlilik 

sınavını geçen veya muaf olan öğrenciye verilir. 

K: Devam koşulunu yerine getirip başarılı olamayan öğrenciye verilir. 

D: Derslere devam ile ilgili koşulları yerine getirmemiş ve yılsonu sınavına girme hakkı olmayan 

öğrenciye verilir. 

 

 

9. Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreçleri 

Sınav notlarınız beklediğiniz gibi gelmezse notların duyurulduğu tarihi izleyen 5 (beş) iş günü içinde 

Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile yazılı olarak başvurabilir ve sınavlarınızın yeniden 
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değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Bu değerlendirme için belirlenecek not nihai notunuzdur ve elde edilen 

not (aldığınız nottan daha yüksek yada daha düşük) yeni notunuz olarak sisteme aktarılır. 

10. Devam esasları 

Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere %80 oranında devam zorunludur. Devamsızlığı yıllık toplam 

ders saatinin %20’sini geçen öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalır ve yılsonu sınavı ile bütünleme sınavına 

giremezler. Ancak bir sonraki yeterlilik sınavına girebilirler. 

Derslere devam durumu, her ders sorumlusu tarafından izlenerek en geç derslerin son günü sisteme 

girilir ve yılsonu sınavlarından önce ilan edilir. 

 

11. Hazırlık Programı Öğrencilerinden Beklenenler 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu her bireyin düşünme, sorgulama ve 

düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir. Bunun için tek yapmanız gereken herkesin 

aynı hakka sahip olduğunu unutmamak ve diğerlerine saygı duymaktır. 

Sizlerden hazırlık eğitimi süresince en büyük beklentimiz derslere devam ederek aktif bir şekilde ders 

içi etkinliklere katılmanızdır. Bir yabancı dil en güzel onu kullanarak öğrenilebilir. Bunun için dersin 

gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeniz ve dersleri yürüten öğretim elemanlarıyla sürekli 

iletişim içinde olmanız gerekmektedir. Derslere zamanında ve tüm malzemelerinizle birlikte hazırlıklı 

gelmeniz hedeflenen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için hayati önem arz etmektedir. Sınıf içinde 

anlamadıklarınızı sormaktan ve hata yapmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki dil hata yapmadan öğrenilmez 

ve sınıf, hata yapabileceğiniz en rahat ortamdır. Her bir hata sizi doğruya bir adım daha yaklaştıracaktır. O 

yüzden kendinizi bu fırsattan mahrum etmeyin. 

Ders dışında yapacağınız dil öğrenimiyle ilgili çalışmaların ders içindekiler kadar önemli olduğunu 

unutmayın. Dil öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirmek için size şunları önerebiliriz: 

 

 Hedef Belirleyin! 

Kendiniz için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler sizi, başarılı olmanız konusunda 

motive edip yönlendirecektir. Hedefleriniz için günlük, haftalık ve daha uzun vadeli planlar yapmak 

öğrenim sürecinde yapmanız gerekenlerle ilgili sizi yönlendirecektir. 

 

 Sistematik Bir Şekilde Çalışın! 

 

o Kendinize bir çalışma planı belirleyin, 

o Düzenli olarak çalışın, 

o Rahat ve motive edici bir ortamda ders çalışın, 

o Kendini rahatsız hissettiğinizde, endişelerinizi giderebilecek birisiyle (aileniz, 

arkadaşınız, öğretmeniniz, psikolojik danışman) konuşun, 

o Yardıma ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden yardım isteyin, 

o Okulda sunulan çeşitli çalışma gruplarına katılın ve/veya arkadaşlarınızla çalışın. 

 

 Tekrar Edin! 
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Derste öğrendiklerinizi günlük olarak tekrar edin; böylece gün içinde öğrendiklerinizi 

pekiştirebilirsiniz. Anlamadığınız yerler olduğunda not tutun ve bu konuları ofis saatlerinde 

öğretmenlerinize sorun. 

 Okuyun! 

Öğrendiğiniz yabancı dil hangisi ise o dilde bulabildiğiniz her şeyi okumaya gayret gösterin. 

Dergiler, kitaplar, gazeteler ve internet siteleri, yabancı dili geliştirmek için vazgeçilmez birer kaynaktır. 

Ayrıca Yüksekokul kütüphanemizden çeşitli seviyelerdeki okuma kitaplarını da ödünç alabilirsiniz. 

 Yazın! 

Size ders içinde verilen yazma ödevleriyle kısıtlı kalmayın. Ne kadar çok yazıp pratik yaparsanız, 

yazma beceriniz o kadar ileri seviyeye ulaşacaktır. İsterseniz, günlük tutabilirsiniz, izlediğiniz dizi veya 

film hakkında bir yorum yazabilirsiniz. Okumak ve yazmak arasındaki bağlantı burada kendini belli 

edecektir. Ne kadar çok okursanız, o kadar iyi yazarsanız. 

 

 Teknolojiden Yararlanın! 

Günlük hayatımızın her alanına giren teknoloji dili öğreniminin de en önemli parçalarından biridir. 

Pratik yapmanız için, gerek üniversitemizin size sağladığı online platformlar, gerekse sınırsız kaynağa sahip 

olan internet her an erişiminize açıktır. Böylece sadece sınıftaki arkadaşlarınız ve öğretim elemanlarınızla 

sınırlı kalmayarak dünyanın her yerinden bireylerle iletişime geçebilirsiniz. 

 Asla Vazgeçmeyin! 

 

Dil öğrenimi son derece zevkli ancak bir o kadar da zahmetli ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreç 

içinde gel-gitler yaşamanız, bir konuyu öğrenip unutmanız son derece normal. Bu sebeple asla 

vazgeçmeden yolunuzda ilerlemeye devam edin. 

 

12. Dilek Şikayet ve Önerilerini Nasıl İletebilirsiniz? 

 

Öğrenci Şikâyet Süreci 

 

Öğrenciler her akademik yılbaşında öğretim elemanları tarafından YDYO kuralları, sınıf içi kuralları 

ve sınavlarla ilgili kurallar hakkında bilgilendirilirler. Öğrencilerin YDYO ve sınıf içi kurallarına uymaması 

durumunda, sorun, öğretim elemanı ve öğrenci arasında görüşülerek sözlü olarak çözüme kavuşturulur. 

Taraflar arasında sorun çözülemezse, yazılı şikâyet dilekçeleri Yüksekokul Müdürlüğü’ne iletilir. Yazılı 

şikâyet belgesi değerlendirilmek üzere yönetim kuruluna yönlendirilir. Gerekirse soruşturma açılır. İlgili 

yönetmelik gereğince yasal prosedür takip edilir. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenciler sınav 

sonuçlarının ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokula dilekçe vererek itiraz edebilirler. 

Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı Yönetim Kurulu kararıyla 

oluşturulan komisyonlar tarafından, en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak 

Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak her bir bireyin görüşlerine son derece önem veriyoruz. Bu süreci 

birlikte yönetmek en büyük arzumuz. Bunun için fikir, görüş, şikayet vb. konularınızı ilgili mercilere 

sözlü/yazılı olarak iletebilirsiniz. ( http://eimer.erdogan.edu.tr/) 

Katlarda bulunan dilek ve öneri kutuları aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. 

13. Öğrenciler İle İlgili Tüm Bilgiler ve Dilekçe Örnekleri 

http://ydyo.erdogan.edu.tr/ adresinden Öğrenci sekmesi başlığı altında haftalık ders programları, 

sınav takvimleri, sınav uygulama esasları ve dilekçe örnekleri gibi tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. 

 

http://eimer.erdogan.edu.tr/)
http://ydyo.erdogan.edu.tr/

