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I. TARİHÇE
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı
kanunla 9 Mart 1956 tarihinde, İzmir'de Türkiye'nin 4. üniversitesi
olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
Ödemiş, Bayındır, Bergama, Tire, Urla ve Çeşme ilçelerinde
yüksekokul ve meslek yüksekokulları bulunan Ege Üniversitesi,
Bornova’da 3.450 dekarlık bir arazi üzerine kurulmuştur.
Üniversitemiz; modern bir kütüphanesi, çeşitli spor ve sosyal
tesisleri, açık ve kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları,
toplum merkezi, alışveriş merkezi, sergi alanları ve Öğrenci Köyü ile
70.000 kişilik bir kampüs kenttir.
Kampüs içinde kongre, seminer ve kültür-sanat etkinlikleri için
hizmet veren Prof. Dr. Yusuf Vardar – MÖTBE Kültür Merkezi ve
kampüs dışında, İzmir kent merkezinde (Konak) Atatürk Kültür
Merkezi, Menemen’de Deneme İstasyonu ve Üretme Çiftliği,
Kurudağ’da Rasathane, Urla’da ve Tuzla’da su ürünleri tesisleri,
Özdere’de Yaz Kampı ve Çeşme’de eğitim ve dinlenme tesisleri
bulunmaktadır.
Ege Üniversitesi’nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp
Fakültesi ve Ziraat Fakültesi’dir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek
Hemşirelik Okulu açılmıştır. Sonraki yıllarda hızlı bir gelişim
gösteren Ege Üniversitesi, 1961 yılında Fen Fakültesi’ni, 1968´de
Mühendislik Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni çağdaş bilimin
hizmetine sunmuştur. Bu dönem içerisinde İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Ege
Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sosyal Bilimler
Fakültesi 1976 yılında eğitime başlamıştır.

II. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MİSYON VE
VİZYONU

Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini
tamamlayan Ege Üniversitesi’nde, değişik tarihlerde birçok
yüksekokul ve enstitü açılmıştır.

1963 yılında rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulan kurumumuz,
2010 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yeniden
yapılandırılmıştır.

1982 yılında, o güne kadar bölgenin tek üniversitesi olan Ege
Üniversitesi’nin içinden başka bir üniversite, Dokuz Eylül
Üniversitesi doğmuş, Ege Üniversitesi’nin kampüs alanı dışındaki
fakülte ve yüksekokulları bu üniversiteye devredilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun temel amacı gelişen teknolojiyi ve
yöntemleri izleyerek tüm Ege Üniversitesi öğrencileri ve personeline
verdiği eğitimle çağın gereklerine cevap verecek düzeyde yabancı
dil bilen bireyler yetiştirmektir.

Ayrıca, Ege Üniversitesi’nin Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerine
yayılan fakülte ve yüksekokulları, bu illerde kurulan Pamukkale
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi
gibi üniversitelerin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu alanlarında
uzmanlaşmış kadrosuyla tüm fakülte ve yüksekokullardaki
öğrencilere yabancı dilde verilen dersleri izleyebilecekleri ve daha
sonraki bilimsel çalışmalarında ve iş yaşamlarında kullanabilecekleri
düzeyde eğitim vermeyi amaçlar.
Okulumuzda görevli 170 öğretim elemanı her yıl yaklaşık 4000
öğrenciye hizmet vermektedir. Ege Üniversitesi fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarına kaydolan öğrencilerin yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimi ile fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının zorunlu yabancı dil derslerini yürütmek
okulumuzun işlevleri arasındadır.
Okulumuzda tamamı projeksiyon cihazları ile donatılmış 56
dersliğin yanı sıra bir kayıt stüdyosu ve bir öğretmen kaynak
merkezi bulunmaktadır.
Okutmanlarımız; üniversitemiz öğretim elemanlarına, yüksek lisans /
doktora öğrencilerine ve kampüs dışından tüm katılımcılara değişik
amaçlara yönelik her düzeyde kurslar düzenlemektedir. Bunlar
arasında “Genel İngilizce”, “YDS’ye Hazırlık”, “TOEFL’a

Hazırlık”,
“İngilizce
Konuşma”,
“Çeviri”,
“Almanca”,
“Fransızca”, “İtalyanca”, “Japonca”, “İş İngilizcesi” ve “Yoga
(Eğitim dili İngilizce)” kurslarını sayabiliriz. Okulumuz EGESEM
(Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile de 4-6 yaş grubu için
“KIDS’ CLUB” ve 8-11 yaş grubu için “JUNIOR CLUB” kursları
düzenlemekte ve bu kuruma okutman, program ve materyal desteği
sağlamaktadır.

26 Eylül 2016

I.Dönem (Güz Yarıyılı ) Başlangıcı

28 Eylül 2016

Servis Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil I dersi yeni kayıtlı öğrenciler)
saat 09.30-15.00 (5 ayrı oturum)
I.Dönem (Güz Yarıyılı) Bitişi

Okulumuzda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kurulan Proje
Birimi’nde öğrencilerimizin Avrupa Birliği destekli proje ve
programlar ile yurtiçi projelere katılmalarına olanak sağlanmaktadır.

02 Şubat 2017

Ege Üniversitesi Yabancı Diller İngilizce Hazırlık Sınıfı
uluslararası EDEXCEL Eğitim Kurumu tarafından akredite
olmuştur. 2014 yılında bu kurumun adı Pearson Assured olarak
değişmiştir. Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler
isterlerse uluslararası geçerliliği olan bir sertifika almaya hak
kazanırlar.
III. 2016-2017 AKADEMİK TAKVİM

01Eylül 2016

08 Eylül 2016

Yeni Kayıtlı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Mütercim-Tercümanlık İngilizce –Almanca bölümleri, Alman Dili ve
Edebiyatı, Kimya Mühendisliği Bölümü) Hazırlık Sınıfı öğrencileri
(% 100 İngilizce ve Almanca bölümler)
1.oturum saat 09.30-11.45
2.oturum saat 12.30-13.30
3. oturum (Sözlü sınavı) saat 14.00
Yeni Kayıtlı Hazırlık Sınıfı öğrencileri (% 30 İngilizce) Muafiyet Sınavı
saat 09.30-11.45
Eski kayıtlı (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Mütercim-Tercümanlık İngilizce Bölümü) + Hazırlık Sınıfı eski kayıtlı
öğrenciler yazılı saat 09.30
Dil grupları için sözlü sınavı saat 14.00
Eski Alman Dili ve Edebiyatı-Mütercim Tercümanlık Almanca Bölümleri
Hazırlık Sınıfı öğrencileri
Yazılı saat 09.30
Sözlü Sınavı saat13.30

20 Ocak 2017

20 Şubat 2017
24 Şubat 2017

(Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, MütercimTercümanlık (İngilizce–Almanca), Alman Dili ve Edebiyatı, Kimya
Mühendisliği Bölümü) Hazırlık Sınıfı öğrencileri
(% 100 İngilizce ve Almanca bölümler)
1.oturum saat 09.30-11.45
2.oturum saat 12.30-13.30
3. oturum (Sözlü sınavı) saat 14.00
Hazırlık Sınıfı öğrencileri (% 30 İngilizce) Muafiyet Sınavı saat 09.30-11.45
II. Dönem (Bahar Yarıyılı) Başlangıcı

02 Haziran 2017

Servis Muafiyet Sınavı (Yabancı Dil II dersi yeni kayıtlı öğrenciler)
saat 09.30
II. Dönem (Bahar Yarıyılı) Bitişi

12 Haziran 2017

Almanca Dil Grupları Öğrencileri Hazırlık Final Sınavı saat 09.00

13 Haziran 2017

Hazırlık Sınıfı öğrencileri (% 30 İngilizce) Final Sınavı saat 17.00

14 Haziran 2017

(Amerikan Kültürü ve Edebiyatı-İngiliz Dili ve Edebiyatı, MütercimTercümanlık (İngilizce), Kimya Mühendisliği Bölümü) Hazırlık Sınıfı
öğrencileri Final sınavı (% 100 İngilizce bölümler)
1.oturum saat 10.00
2.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.30
Almanca Dil Grupları Öğrencileri Bütünleme Sınavı saat 09.00

19 Haziran 2017

20 Haziran 2017

(Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı, MütercimTercümanlık (İngilizce),
Kimya Mühendisliği Bölümü) Hazırlık Sınıfı öğrencileri Bütünleme sınavı
(% 100 İngilizce bölümler)
1.oturum saat 09.30
2.oturum (Sözlü sınavı) saat 14.30
Hazırlık Sınıfı öğrencileri (% 30 İngilizce) Bütünleme Sınavı
saat 09.30-11.45

IV. EĞİTİM BİLGİLERİ
İngilizce Hazırlık Programı’nın eğitim süresi bir akademik yıldır.
Öğrenciler yılın başında muafiyet sınavına göre sınıflara
yerleştirilirler. Sınav sonrasında sınıf ve düzey değişikliği
yapılamaz; talepler değerlendirilemez. Bahar yarıyılı başlangıcında
tüm sınıflardaki öğrenciler, aynı kuşakta olmak kaydıyla karılarak
yeni sınıflarına yerleştirilirler. Öğrencinin eski öğretim elemanlarıyla
çalışmaya devam etme talebi kabul edilmemektedir. Yabancı Diller
Yüksekokulu Eğitim Yönetmeliği gereği, zorunlu Hazırlık eğitimi
alan ve yılsonunda Hazırlık Sınıfı’nda başarısız olan öğrenciler
bölümlerine geçemezler. 1. yılın sonunda %80 devam koşulunu
yerine getirmiş ama notları sebebiyle başarısız olan öğrenciler
için 2. yıl devam şartı aranmaz. Bu öğrenciler ister ara sınavlara
girerek, isterlerse 2. yılın ara tatilindeki ara muafiyet sınavına
ya da bir sonraki yılın başındaki muafiyet sınavına girerek
başarılı olmaya çalışırlar. 2. yılın sonunda başarısız olan
öğrenciler bölümlerine gidemezler. Bu öğrenciler ilişikleri
kesildikten sonra aşağıdaki 3 yoldan herhangi birini izleyebilir.
a) Ege Üniversitesi’nde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir
programa kayıt yaptırabilirler.
b) Ege Üniversitesi’nde eşdeğer bir program bulunmaması
halinde ve talep etmeleri durumunda; ÖSYM Başkanlığı
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili
Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak
yerleştirilebilirler. Bu durumda kayıt yaptırdıkları yıl
itibarıyla üniversiteye giriş puanının, yerleştirilecekleri

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan
düşük olmaması şarttır.
c) Üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir.
Sınav hakkı verilen öğrenciler, yıl içi veya yılsonu sınavı
olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitimöğretim yılı başında açılacak muafiyet sınavlarına
girerler.
Derslerde eğitim dili İngilizcedir. Öğretim elemanları ders ortamında
İngilizce konuşup, dersleri bu şekilde işlerler. Öğrencilerin Türkçe
anlatım talepleri İngilizce eğitimi ve öğrenimi açısından uygun bir
yaklaşım değildir.
Öğrencilerin eğitime ilişkin duyurulardan zamanında haberdar
olması için, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu internet
sayfasını ya da resmi Facebook sayfasını düzenli olarak takip
etmeleri gerekmektedir.
DERSLER
Yüksekokulumuzda 3 ayrı zaman diliminde eğitim yapılmaktadır.
Sabah grubu dersleri 08:30’da başlar, belirlenen günlere göre
11:45’te ya da 13:30’da biter. Öğle grubu belirlenen günlere göre
12:00 ya da 13:45’te derslere başlar, 17:00’de ve bir gün de 15:15’te
bitirir. Akşam gruplarının ders başlangıç ve bitiş saatleri bu grubun
öğrenci sayısına bağlı olarak değişebilmektedir.
Yüksekokulumuzda dört düzeyde eğitim yapılmaktadır:
Elementary: Temel Düzey
Pre-Intermediate: Alt-Orta Düzey
Intermediate: Orta Düzey
Advanced: İleri Düzey

Kimya Mühendisliği
uygulanmaktadır.

Bölümü

için

ayrıca

bir

program

Orta düzey (Intermediate) İngilizce eğitimi alan öğrenciler sabah
grubunda yer alırlar ve haftada 24 saat İngilizce eğitimi görürler.

Temel düzey (Elementary) İngilizce eğitimi alan öğrenciler sabah ya
da öğleden sonra grubunda yer alırlar ve haftada 24 saat İngilizce
eğitimi görürler.

BETA
INTERMEDIATE
COURSE NAME

DELTA
ELEMENTARY MORNING (M) / NOON (N) / EVENING (E)
COURSE NAME

Use of English
Reading
Writing
Listening &
Speaking

WEEKLY
COURSE HOURS

Core

12

Reading & Writing

10

Listening & Note
taking

2

COURSE BOOK

COURSE BOOK

6
6
6
6

İleri düzey (Advanced) İngilizce eğitimi alan öğrenciler sabah
grubunda yer alırlar ve haftada 24 saat İngilizce eğitimi görürler.

Alt-orta düzey (Pre-Intermediate) İngilizce eğitimi alan öğrenciler
sabah grubunda yer alırlar ve haftada 24 saat İngilizce eğitimi
görürler.

ALPHA
ADVANCED
COURSE NAME

GAMMA
PRE-INTERMEDIATE
COURSE NAME

WEEKLY
COURSE
HOURS

WEEKLY COURSE
HOURS

COURSE BOOK

WEEKLY
COURSE
HOURS

Core

12

Core

14

Reading & Writing

10

Reading & Writing

8

Listening & Note
taking

2

Listening &
Note taking

2

COURSE BOOK

Eğitim dili % 100 İngilizce olan Kimya Mühendisliği Bölümü’ne
uygulanan program haftada 30 saattir.
DELTA

DEVAM ZORUNLULUĞU
Öğretim yılı boyunca işlenen tüm derslerin toplam %80’ine devam
etmek zorunludur. Öğrenciler devam etmedikleri saatlerin takibinden
sorumludurlar.

ELEMENTARY MORNING (M) / NOON (N) / EVENING (E)
COURSE NAME

Use of English
Reading
Writing
Listening &
Speaking
T&P

WEEKLY
COURSE HOURS

COURSE BOOK

6
6
6
6
6

Derslerde kullanılan kitap ve diğer yardımcı kaynaklar,
Yüksekokulumuz tarafından önceden belirlenmektedir. Öğrencilerin,
belirlenen ders kitapları ve diğer yardımcı kaynakları temin etmeleri
zorunludur.
Telif hakları yasası gereğince korsan kitap kullanmak ve orijinal
kitapları izinsiz çoğaltmak ve kullanmak cezai yaptırım
gerektirdiğinden,
öğrencilerin
bu
yola
gitmemeleri
gerekmektedir.
DERSLİKLER
Dersler Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bulunduğu iki binada
yapılmaktadır. Dersliklerde öğrencilerin çeşitli görsel ve işitsel
kaynaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi alabilmeleri için bir
projektör ve bir dizüstü bilgisayar bulunmaktadır. Dersliklerde
bulunan sıralar grup ve bireysel çalışmalara imkân sağlayacak
şekilde düzenlenebilmektedir.

Öğrencilerin sağlık sorunlarını belgeleyen Sağlık Heyeti Raporu’nu
yönetime sunmaları durumunda okula gelemedikleri günler
devamsızlıktan sayılmaz. Sağlık Heyeti Raporu devamsızlıkta
mazeret olarak geçerlidir. Bunun dışında, rapor ya da sözlü mazeret
vs. devamsızlık durumunda geçerli değildir. Sınıf öğretmenlerinin
öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Ancak öğrencinin
belgeleyebildiği özel bir durumu varsa, örneğin aile bireylerinden
birinin vefatı, düzenli aldığı bir tedavi, üniversite çalışmalarında
görevlendirmeler, bir yakınına refakatçi olma ya da benzeri
durumları öğretmeniyle paylaşması uygundur. Buna göre, öğrencinin
devam durumu yüksekokul yönetim kurulu tarafından tekrar
değerlendirilir. Ders içi yoklamaları öğrencilerin imzaları alınarak
yapılır. Yılsonunda devamsızlıktan kalan öğrenciler, final ve
bütünleme sınavlarına giremez. Bu öğrenciler Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından açılabilecek olan yaz kursuna katılıp
muafiyete hazırlanabilirler. Bu kurs sonunda sınav yapılmaz.
Devam durumu www.ebys.ege.edu.tr üzerinden öğrencilerle
paylaşılır. 1. yılın sonunda devamsızlıktan kalan öğrenciler 2.yıl
final sınavına katılma hakkı için %80 devam koşulunu
karşılamalıdır.
Öğrenciler,
devamsızlık
sorumludurlar.

durumlarını

takip

etmekten

Öğretmenin derse gelemeyeceğini yönetime bildirdiği durumlarda
öğrenciler eğer Öğrenci İşleri’nden bilgilendirme yapılmamışsa 15
dakika beklerler, sonrasında Öğrenci İşleri’ne giderek durumu
bildirirler. Sınıftaki öğrenciler o dersin işlendiği farklı sınıflara

gönderilirler ve yoklamaları bu sınıflarda alınır. Bu öğrencilerin
yoklamalarının takibinden hem öğrenciler hem sınıfın kendi
öğretmeni hem de geçici olarak gidilen sınıfın öğretmeni
sorumludur. Bu şekilde, öğretmenin gelmediği ders saatleri
öğrencilerin toplam ders saatinden eksilmez. Yoklamalar konusunda
bu nokta son derece önemlidir. Yönetimin bilgisi dışında ders
yapılmaması durumunda öğrenciler, farklı sınıflara gönderilemez ve
toplam ders saati açısından dezavantajlı duruma düşerler. Ders
yapılmadığında bu durum muhakkak yönetime bildirilmelidir. (Fakat
12:00’da başlayan dersler için öğretmenin gelemediği durumlarda ilk
15 dakikadan sonra öğrenciler idari personelden birine; Müdür
Yardımcıları Şule Ar’a veya İlkay Gökçe Erdoğan’a, İngilizce Birim
Başkanı Eren Alkan’a ya da Yüksekokul Sekreteri Belgin Gençay’a
bilgi vermelidirler.) Tüm öğrencilerin gelmemesi durumunda
öğrencilerin tamamı yok yazılır. Dersin yapılmamış olması durumu
öğrencilerin devam durumlarını bu şekilde etkiler.
Devamsızlık saatlerinin hesabı yıllık toplam ders saati üzerinden
yapılır. Öğrenciler geldikleri derslerde imza karşılığı var yazılırlar.
Hiçbir öğrenci olmadığı ders için var yazılamaz ya da hiçbir öğrenci
geldiği ders saatinde yok yazılamaz. Aynı şekilde, hiçbir öğrenci
gelmediği dersler için imza atamaz. Bu ve benzeri bir durumun
ortaya çıkması halinde cezai yaptırım uygulanır.
Resmi bayramlar dışında bütün derslere girilmesi ve yoklama
alınması zorunludur.
SINAVLAR
Sınavlar her yarıyılda üçer tane olmak üzere toplam altı tanedir.
Sınava girememiş olan öğrenciler, devlet kurumu onaylı bir Sağlık
Heyeti Raporu getirdiklerinde sınavı tekrar alma imkânına sahip
olurlar. Öğrencinin sınava giremediği durumlarda mazeret bildirme
süresi 3 gün, sınav sonucuna itiraz etme süresi de 3 gündür.

Dönem başında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve
Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Kimya Mühendisliği
bölümleri öğrencileri dışındaki tüm öğrenciler için yapılacak olan
muafiyet sınavında writing (yazma) ve listening (dinleme) bölümleri
olmayacaktır.
Final, bütünleme ve muafiyet sınavlarının telafisi yoktur.
Tüm öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında
yayınlanan sınav yönergelerini okumakla ve gereğini yerine
getirmekle yükümlüdürler.
Öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri ve sınavlarda başarılı olmaları
ders dışı yapacakları çalışmalarla daha etkili olacaktır. Yalnızca ders
içi çalışmalarda başarılı sonuçlar almak, oldukça düşük bir
olasılıktır. Öğretmenlerin yönlendirmeleri ile yapılacak kişisel
çalışmalar ve ödevler, öğrencilerin başarıya ulaşmalarında büyük rol
oynayacaktır. Öğrencilerin yıl içinde okulumuzda gerçekleştirilen
Konuşma Kulübü, Okuma Kulübü, Drama Kulübü gibi ders
programı dışındaki aktivitelere katılmaları son derece önemlidir.
HAZIRLIK SINIFI BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
Öğrencinin yılsonu geçme notu 70’tir. Bu not, yıl içi ara sınavların
%60’ı ile yılsonu final notunun % 40’nın toplamının 70 olması
anlamına gelmektedir. Öğrenciler toplamda geçerli not olan 70’i
almadan bölümlerinde öğrenim görmeye başlayamazlar. Takip eden
muafiyet sınavlarına girerek geçme notunu elde etmeye çalışırlar.
Hazırlık’ta öğrenim gördüğü ilk yılda devam durumu yeterli ancak
derslerinden başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl devam zorunluluğu
olmaksızın derslere katılabilirler. Ancak, ilk yılında devamsızlıktan
kalmış olan öğrenci, ikinci yılına devam etmeyi tercih ederse, bu yıl
için derslerin % 80’ine devam etmelidir.

Her güz yarıyılı sonunda, o yıl için kayıtlı olan Hazırlık
öğrencilerine ek bir muafiyet hakkı verilir. Bu sınava sadece
Hazırlık Sınıfı’nın zorunlu olduğu bölümlerin öğrencileri girebilirler.
Başarılı olan öğrenciler muaf olurlar.
Her düzey için geçme notu 70’tir. Tüm düzeylerde yıl içi ortalaması
85 ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeme hakkı
kazanırlar.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce
Mütercim Tercümanlık bölümlerinin tüm öğrencileri hangi seviyede
olurlarsa olsunlar, yılsonunda sadece dil grubu öğrencilerinin
katıldığı ileri düzey (advanced) seviyedeki sınava alınırlar. Bu
öğrencilerin final sınavı puanı hesaplanırken, yazılı sınavdan
aldıkları notun %70’i ve konuşma sınavından aldıkları notun %30’u
toplanır. Finalden alınan bu notun %40’ı ile dönem içi notunun
%60’ı alınarak öğrencinin toplam puanı hesaplanır. Bu puan 70 ve
üzeriyse öğrenci Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla tamamlamış olur ve
bölümüne geçmeye hak kazanır. Ancak yıl içi ortalaması 85 ve üzeri
olan öğrenciler, final sınavından muaf olup bölümlerine geçerler.

geçerler ve 1. sınıf dersi olan ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı
Dil II derslerinden muaf olurlar.
ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nda derslerini ve programı
başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri açısından altta belirtilen
görev ve sorumlukları yerine getirmeleri gerekmektedir:
 Haftalık ders programında belirlenen saatlerde derse düzenli
olarak katılmak,


Ders programı, dersin amacı, öğretim-öğrenim etkinlikleri,
ödevler ve sınavlar hakkında önceden bilgi edinmek,



Dönem başında bildirilen okul kurallarına uymak,



Ders programında belirtilen tüm gerekli kitap, materyal, araç
ve gereçleri ile derse hazırlıklı gelmek ve ödevleri zamanında
yapmak,



Ders programını takip etmek ve ders kaybı durumunda kendi
çalışmalarıyla eksikleri telafi etmek,

Hazırlık Sınıfı’nın zorunlu olmadığı ancak kendi istekleriyle,
kontenjan dahilinde, Hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler
Yüksekokulumuzda yürütülen kural ve uygulamalarda zorunlu
Hazırlık öğrencileriyle aynı durumda olacaklardır. Bu öğrencilerin
de %80 devam zorunlulukları vardır; ancak Hazırlık Sınıfı
süreleri sadece 1 yıldır. Başarısızlık durumunda 2. yıl devam
edemezler. Ara muafiyet sınavına giremezler. Başarısız olduklarında
bölümlerine geçerler ve 1. sınıf dersi olan ortak zorunlu Yabancı Dil
I ve Yabancı Dil II derslerini alırlar. Başarılı olurlarsa bölümlerine



Derse zamanında gelmek ve dersten zamanında çıkmak,



Derste yapılan etkinliklere katılmak,



Ders materyallerini (çalışma yaprakları, portfolyo vb. gibi)
dosyalayarak saklamak ve tekrar istendiği takdirde ilgili
öğretim elemanına göstermek,



Ders dışında düzenli aralıklarla konu tekrarı yapmak,



Derslerin resmi olarak ilan edilen sınavlarına girmek,



Derslerin sınavlarından geçerli not almak,

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları



Derste öğretim elemanı ve arkadaşları ile iyi bir iletişim

MADDE 5 - (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

içerisinde olmak,


Eğitim-öğretim ortamını bozan davranışlarda bulunmamak,



Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci El
Kitabı ile Yükseköğretim Kurulları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nde geçen diğer kurallara uymaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN
YÖNETMELİĞİ
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin
Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 - (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
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.

a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya
yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atölye çalışması, bilimsel
toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz 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
MADDE 6 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde
bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
engellemek,
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,

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma
cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

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
MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

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) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi
düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde
kullanmak, taşımak, bulundurmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle
yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde
bulunmak,

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava
sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,

e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,

ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,

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,

d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya
ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar
vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine
veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.
Yükseköğretim
disiplin suçları

kurumundan

çıkarma

cezasını

gerektiren

MADDE 9 - (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;

Disiplin suçunun tekerrürü
MADDE 11 - (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir
eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası verilemez.
Ayrıntılı bilgi için;

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.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 - (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve
çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve
kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin
cezaları verilir.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960
V. AKADEMİK HİZMETLER
AKADEMİK DANIŞMANLIK
Bir öğretim elemanı, fakülte ve yüksekokul yönetimleri tarafından,
öğrencilerin eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olabilmeleri
için danışman olarak atanır. Danışman hocalar öğrencilere Hazırlık
Sınıfı’ndan başlayarak üniversiteden mezun olana kadar eğitim başta
olmak üzere her konuda danışmanlık yapacaklardır.
Öğrencilerin bölümlerinden aldıkları danışmanlık ile birlikte,
öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’nda da öğretim
elemanlarıyla, öğretim elemanlarının ders saatleri dışındaki çalışma
saatlerinde, görüşmeler yapabilirler, sormak istedikleri noktaları
sorabilirler. Bu saatler ve haftalık ders programları dönem başında
öğrencilere öğretim elemanları tarafından duyurulacaktır.

ÖĞRENCİ İSTEK VE ÖNERİLERİ
Öğrenciler her türlü istek ve önerilerini her iki bina girişindeki
kutulara yazıp atabilirler. Formlara iletişim bilgilerini ekleyebilirler.
Öğrenci talepleri 7 gün sonra cevaplandırılır. Aynı zamanda
kendilerine ulaşılmasını isteyen öğrenciler her zaman yüz yüze
görüşmeler için yönetimle bir araya gelebilirler.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu’na yönelik bir dilekçe
yazmak istediklerinde de Öğrenci İşleri’ne başvurmalıdırlar. Dönem
içerisinde gerçekleşen bazı sınavlara başvurular Öğrenci İşleri’nden
yapılmaktadır. Öğrenci belgesi almak isteyen öğrenciler kendi
bölümlerinin Öğrenci İşleri’ne başvurmalıdırlar.
0 232 311 12 51 Dâhili: 1251
0 232 311 31 04 Dâhili: 3104
UYUM PROGRAMI
Okulumuzda akademik dönemin başladığı günlerde uyum programı
uygulanmaktadır. Bu program doğrultusunda öğrencilere Ege
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı ile ilgili
bilgiler verilmektedir.
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ
Öğrencilerin öneri ve sorunlarını yönetime ileten kişi öğrenci
temsilcisidir. İlk toplantıda düzey temsilcileri seçilir. Seçim
sonuçlarına göre, seçilen her düzey temsilcisi, seçim yapıldığı gün
İngilizce Birim Başkanlığına adını yazdırarak görevine başlamış
olacaktır.
Her düzeyden bir öğrenci temsilcisi, o düzeye ait konuları görüşmek
üzere yüksekokulumuzun İngilizce Birim Başkanı ve Öğrenci
Destek Birimi ile düzenli olarak toplanır.

Seçilen düzey temsilcileri 1 yıl süreyle görev alacaklardır.
Temsilciler, daha sonra öğretim elemanları tarafından sınıflarda
duyurulan ve okulumuzun internet sayfasında ilan edilen gün ve
saatlerde toplantılara çağırılırlar.
Öğrenci temsilcisi seçme süreci İngilizce Birim Başkanı tarafından
koordine edilir.
İNGİLİZCE BİRİM BAŞKANLIĞI
Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde
çalışan İngilizce Birim Başkanlığının amacı, İngilizce eğitim
programlarının eğitim-öğretim süreçlerinin planlanmasını ve
uygulanmasını düzenlemektir. İngilizce Birim Başkanı’nın
öğrenciler ile direkt temasını gerektiren görevleri şunlardır:









öğrenci ve öğretmen şikayetleri ve önerilerini almak ve
müdür yardımcıları ile bunlara geribildirim vermek; istek ve
öneri formlarını her hafta Cuma günü incelemek, istek ve
öneri ile ilgili görüşmeler yapmak, çözüme ilişkin kararları
yazmak ve bu kararları ilgililerle paylaşmak,
Sınav Birimi ile birlikte özel gereksinimi olan öğrencilerle
görüşerek özel gereksinimlerinin nasıl bir sınav uygulaması
gerektirdiğini belirlemek ve gerekli sınav şartlarını
kararlaştırmak,
dersi olduğu halde okula gelemeyeceğini bildiren öğretim
elemanları olduğunda, bu bilgiyi Öğrenci İşleri Bürosu ve
Personel İşleri Bürosu ile paylaşmak ve bu derslere
girebilecek bir başka öğretim elemanı varsa, bunun
görevlendirilmesini yapmak,
öğrenci temsilciliğinin koordinasyonunu sağlamak ve öğrenci
temsilcileriyle her yarıyılda toplantılar yapmak ve
geribildirim almak,
öğrenci uyum programının koordinasyonunu yapmak,




öğretmen değerlendirme sürecinde bulunmak,
Hazırlık Sınıfı bünyesinde öğretim dili %100 ya da %30
İngilizce olan programlar için gerektiğinde takviye
niteliğinde dersler verilmesini sağlamaktır.

ve programa olan gençlik katılımını arttırmaya çalışmaktadır. Bu
amaçla; seminer, çalıştay ve konferans gibi eğitim faaliyetleri
düzenlemek ve yönlendirmeler yapmak birimin çalışma alanı
içindedir.

ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ
Yüksekokulumuzda öğrencilere destek sağlamak amacıyla kurulmuş
Öğrenci Destek Birimi kurulmuştur. Okulumuzda öğrenciye yönelik
yapılan her türlü etkinlik bu birimden yürütülmektedir. Program dışı
etkinliklerden olan Konuşma Kulübü, Drama Kulübü, Okuma
Kulübü, motivasyon toplantıları, öğrencilerin bölümleriyle ilgili
tanıtım toplantıları bunlardan bazılarıdır.

KÜTÜPHANE
Öğrencilere birçok elektronik kaynak sağlayan, ülkemizin önde
gelen kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi 600 internet bağlantı noktası ve kablosuz erişimiyle
1.800 kişiye aynı zamanda hizmet verebilmektedir. Kütüphanemizde
6 kişisel kabinli multimedya salonu, 3 serbest okuma salonu, grup
çalışma odasının yanı sıra 198 kişisel çalışma bölümü ve 2
multimedya dil eğitimi laboratuarı bulunmaktadır.

PROJE BİRİMİ
Avrupa Birliği Gençlik Programı gençlerin Avrupa sınırları ya da
Avrupa sınırları ötesinde gençlik hareketliliğini teşvik etmek ve
böylelikle gençlerin ufkunu genişletmelerine, iş ve yaşam tecrübeleri
edinmelerine fırsat sağlamayı hedeflemektedir. Proje Birimi,
TÜBİTAK, Horizon 2020 gibi yurtiçi ve yurtiçi proje çalışmalarında
yönlendirme yapmasının yanında Erasmus+ kapsamında EgeYouth –
Gençlik kolunu da yürüten birimdir. Akademik ve sosyal alanlarda
başarılı öğrenciler yurtdışı projelerine katılma imkânını elde
edebilirler. Program 13-30 yaş arası gençler için düzenlenmiş geniş
çapta pek çok aktiviteyi desteklemekte olup gençlerin değişen
beklentilerini karşılamayı ve onları yaşadıkları toplumun
gelişmesine katkıda bulunmaya teşvik etmeyi amaçlar.
Yüksekokulumuz Proje Birimi, Avrupa Birliği Gençlik Programı’nın
tanınmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla
İzmir’deki Eurodesk temas noktalarıyla işbirliği içerisine girmiş olup
bir dizi sosyal ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirmektedir. Yabancı
Diller Yüksekokulu bünyesindeki EGEYouth gençlik takımımızın da
yardımıyla, çalışma grubumuz bu program çerçevesinde genç
bireylerin faydalanabileceği fırsatlar hakkında farkındalık yaratmaya

BİRİM
Ders Çalışma
Salonları
Okuyucu

AKADEMİK YIL
Hafta içi
08:00-22:00

Salonu
Sinema
Salonu
Görme
Engelliler
Birimi

Hafta içi

Hafta sonu

08:00-17:00

Kapalı

Ctsi: 08:0019:00

08:00-19:00

Hizmetleri
Bilgisayar

Hafta sonu

YAZ DÖNEMİ

Pazar: 10:0017:00
08:30-21:00

08:00-19:00

08:00-17:00

Kapalı

Kapalı

Nasıl üye olunur?
Öğrenci kimlik kartı ile kütüphanemizden yararlanılabilmekle
beraber, yayınların ödünç alınabilmesi için üye olma zorunluluğu
vardır. “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup sembolik bir ücret
ödeyerek Merkez Kütüphanemize üye olunabilir.
Ayrıntılı bilgi için;
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Tel: 0 (232) 388 46 42 - 0 (232) 388 18 41
E - Posta: kutuphanedb@mail.ege.edu.tr

kontenjanlar dâhilinde burslu olarak öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilere sağlık karnesi düzenlenerek tedavi giderleri
kurumumuzca karşılanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için;
EÜ Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği İlk Kayıt
Tel: 0 (232) 311 12 66 - 0 (232) 311 12 70
E-Posta : egekampuspoliklinigi@mail.ege.edu.tr
VII. SOSYAL HİZMETLER

VI. SAĞLIK HİZMETLERİ
Kapsamı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binasında hizmet veren Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs Polikliniği ve Ege Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği bünyesinde Dâhiliye,
Dermatoloji, Göz, KBB, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı, Psikiyatri,
Göğüs, Diş Poliklinikleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak,
öğrencilerimiz Acil Servis ile Radyoloji hizmetlerinden de
faydalanabilmektedirler.
Nasıl Yararlanılır?
Kampüs Polikliniği hafta içi 08:00-16:30 saatleri arasında hasta
kabul etmektedir. Ambulans 08:00-17:00 saatleri arasında acil
durumlarda hizmet vermektedir. Bir sağlık sorunu ile
karşılaşıldığında TC kimlik numarası ile kampüs içerisindeki EÜ Tıp
Fakültesi Kampus Polikliniğine ve EÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Polikliniğine başvurulabilir. Tüm öğrenciler, 5510 sayılı Sosyal
Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 60. maddesinde
belirtilen koşullar dâhilinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına
alınmış olup tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan

Öğrenci Toplulukları
Üniversitemiz bünyesinde Sualtı Topluluğu’ndan Kaya Tırmanışı
Topluluğu’na kadar, 66 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin boş zamanlarını kaliteli geçirmesi amacıyla
kurulmuş topluluklar yıl boyunca çeşitli gösteriler ve yarışmalar
düzenlemekte ve üniversitemizi temsil etmektedir.
Spor Tesisleri
Ege Üniversitesi bünyesinde pek çok açık ve kapalı spor tesisi
bulunmaktadır.
Spor Tesislerimiz;
Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
Açık Yüzme Havuzu
Büyük Spor Salonu
Açık ve Kapalı Yeni Tenis Kortları / Kampüs Tenis Kortları
20 Mayıs Spor Tesisleri
50.Yıl Spor Salonu
Küçük Spor Salonu
Futbol Sahaları
Açık Koşu Parkuru ve Açık Spor Sahası
Öğrenci Köyü Spor Alanı (basketbol, voleybol, futbol ve tenis)

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed AKGÜN Kapalı Olimpik Yüzme
Havuzu, olimpik standartlarda 50 metre uzunluğunda, 21 metre
genişliğinde 2000 seyirci kapasiteli kapalı bir yüzme havuzudur.
Havuzumuz normal zamanlarda 21 metrelik 20 kulvar, çeşitli
organizasyonlar ve özel antrenmanlar sırasında ise 50 m.’lik 8 kulvar
şeklinde kullanılmaktadır.

IX. SIKÇA SORULAN SORULAR

VIII. İLETİŞİM
Adres :
Ege
Bornova / İZMİR

Eğitiminiz iki yarıyıl sürecektir. Fakat güz yarıyılı sonunda zorunlu
Hazırlık Sınıfı öğrencilerine ek muafiyet hakkı verilir.

Üniversitesi

Yabancı

Diller

Yüksekokulu

Telefonlar : 0 232 388 67 59 / 2070 – 3119
Yabancı uyruklu öğrenci iletişim: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
F Blok – telefon: 0 232 311 35 59
Web Adresi: http://ydiller.ege.edu.tr
E-mail:
ydiller@mail.ege.edu.tr
Fax :
0 232 311 31 20
Sosyal Medyada Okulumuz
Okulumuzun resmi Facebook sayfasını beğenerek dönem boyunca
Hazırlık Sınıfı ile ilgili duyurulara ve güncel haberlere
ulaşabilirsiniz.
Resmi sayfa adresimiz: www.facebook.com/egeyabancidiller
Bunun dışındaki sayfaların okulumuzla resmi bir bağlantısı yoktur.

1. Hazırlık eğitimini nerede alacağız?
Eğitiminizi Ege Üniversitesi kampüsündeki Yabancı Diller
Yüksekokulu binalarında alacaksınız. Kampüsümüz Bornova’dadır.
2. Hazırlık eğitimi ne kadar sürmektedir?

3. Hazırlık eğitimi zorunlu mudur?
Eğitim programının en az %30’unu yabancı bir dille yapan
bölümlerde Hazırlık Sınıfı eğitim programı zorunludur.

4. Hazırlık eğitiminden kimler muaf olabilir?
Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan –TOEFL, PTE, Cambridge
FCSE ve YDS (KPDS/ÜDS) - son üç yıl içinde alınmış geçerli bir
notu olan öğrenciler ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun öğretim yılı
başında yaptığı muafiyet sınavından 70 ve üzeri not alan öğrenciler
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar. Aksi takdirde
Hazırlık Sınıfı’nda okumak zorundadırlar. Fakat yıl sonu ortalaması
85 olan öğrenciler final sınavına girmek zorunda değildir.
5. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi nedir?
Eğitim programının %70’ten fazlası Türkçe olan bölüm öğrencileri
Hazırlık eğitimi zorunlu olmadığı halde isterlerse, kontenjan
dahilinde, Hazırlık eğitimi alabilirler. İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfı
kontenjanları, fakülte ve yüksekokulların genel kontenjanlarına göre

her akademik yılbaşında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
6. İsteğe bağlı Hazırlık eğitimi programında başarısız oldum.
Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II servis derslerini almak zorunda
mıyım?
Bu programda başarısız olursanız, yabancı dil servis derslerini
almak ve bu dersleri başarıyla tamamlamak zorundasınız.
7. Öğrenci belgemi nereden alabilirim?
Öğrenci belgenizi bağlı bulunduğunuz fakültenin Öğrenci İşleri
Ofisi’nden alabilirsiniz.
8. Hazırlık programında derslere katılma zorunluluğu var mıdır?
Öğrenciler derslerin %80’ine katılmak zorundadırlar.
9. Devamsızlıktan kalırsam ne olur?
Devamsızlıktan kalırsanız final sınavına giremezsiniz; fakat yaz
destek kursuna katılıp Eylül’deki muafiyet sınavına girebilirsiniz.
10. Hastalıktan dolayı rapor alırsam devamsız sayılır mıyım? Telafi
sınavına girebilir miyim?
Sağlık kurumundan onaylı raporunuz varsa telafi sınavlarına
katılmanız mümkündür. Devamsızlık içinse yalnızca Sağlık Heyeti
Raporu geçerli olmaktadır.
Sınava giremediğiniz durumlarda (1. derece akraba vefatı gibi)
mazeret bildirme süresi 3 gün, sınav sonucuna itiraz etme süresi de
3 gündür. İtirazın yanıtlanma süresi ise 5 gündür.
11. Sınıfımı ya da seviyemi değiştirmem mümkün müdür?

Yeterlilik sınavında aldığınız puana göre bir sınıfa ve seviyeye
yerleştirilmektesiniz. Bu sebeple muafiyet sınavına girmek büyük
önem taşımaktadır. Aynı seviyede sınıf değişikliği mümkün değildir.
Ancak seviye değişikliği transfer haftasında ilgili kurul kararının
onayı ile yapılabilir.
12. Muafiyet sınavının içeriği ve geçme notu nedir?
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce
Mütercim Tercümanlık, Kimya Mühendisliği öğrencileri için sınav
beş bölümden oluşmaktadır: İngilizcenin yapısı-kullanımı, Okuma,
Yazma, Dinleme ve Konuşma.
Diğer bölümlerde eğitim alacak öğrencilerin sınavı ise iki bölümden
oluşur: İngilizcenin yapısı-kullanımı ve Okuma.
Geç kalmanız halinde ilk 30 dakika içinde sınava girebilirsiniz.
Sınavdan geçmek için 70 almanız gerekmektedir. Okulumuzun web
sitesinde örnek sınav bulabilirsiniz.
13. Sınava gelirken yanımda ne getirmeliyim?
Sınava girmek için öğrenci kimlik kartınızın ve bir adet fotoğraflıonaylı kimlik belgenizin (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
yanınızda olması gerekmektedir.
14. Muafiyet sınavı için ücret ödemek zorunda mıyız?
Sınavlara giriş ücreti yoktur.
15. Ara sınav sonuçlarımı ve devamsızlığımı nasıl takip edebilirim?
Sınav sonuçlarını, en geç iki hafta içinde öğretim elemanınızdan ve
https://ebys.ege.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

16. Hazırlık eğitimi alırken bir işte yarı zamanlı çalışmam
devamsızlık açısından problem yaratır mı?
Çalışıyor olmanız devamsızlık yapmak için bir mazeret olamaz.
%80 devam mecburiyeti vardır. Derslere düzenli katılma
sorumluluğu sizdedir.
17. Hazırlık muafiyet sınavına eşdeğer bir sınav var mıdır?
Puan eşdeğerlikleri aşağıdaki gibidir. Detaylı bilgiye tablonun
altındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Eşdeğerlik Tablosu
Common European
Framework

YDS

EGEPT

A1

30

20

A2

45

40

B1

60

70

B2

75

80

C1

95

95

C2

100

100

X. MESAJINIZ VAR
Öğrencilerimizden Mesajlar:
Arkadaşlar, Ege Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Yoğun ve sıkıntılı bir
süreçten sonra nihayet üniversite hayatına başlıyorsunuz ve Hazırlık
Sınıfı İngilizceyi Türkçe gibi konuşamıyorsanız vakit kaybı değil.
Hazırlık Sınıfı hem üniversite hayatına alışmanızı hem de o ağır
süreçten sonra rahatlayabileceğiniz ortamı yaratacak. Hocalarımız da
bizimle çok ilgilenerek bu süreci pekiştiriyorlar. Eğer derslere ilgi
gösterirseniz çok zevkli ve eğlenceli geçecektir. Başarılar dilerim.
Zeki Can Yücel

Ege Üniversitesi’nde okumaya hak kazanmış şanslı arkadaşım,
öncelikle üniversite hayatına adım atmaya hak kazandığın için seni
tebrik ederim. Tabi ki şimdi ilk olarak uluslararası alanda çalışan bir
üniversiteye geldiğin için evrensel dil olan İngilizceyi öğrenmek
amacıyla Hazırlık Sınıfı’nda okuyacaksın. Önündeki bu bir yıllık
süreç, bu dili öğrenebilmen için çok iyi bir fırsat. Sana tavsiyem,
ileride rahat etmek ve özellikle Erasmus programıyla yurtdışına
gidebilmek istiyorsan bu seneyi verimli geçirmen olacaktır.
Öğretmenlerinden mümkün olduğunca çok yararlanmalısın. Onlar
sen istediğin sürece sana hep yardımcı olacaklar. Yeni hayatında
başarılar.

* ÖSYM’nin 14.01.2015 tarihli yazısı ile yeniden güncellenmiştir.

Caner Karaman
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikT
ablosu14012015.pdf

ÖĞRENCİ SORULARI

İLGİLİ KİŞİ / BİRİMLER

Ders programımı öğrenmek istiyorum.
Ders kitaplarına ihtiyacım var.

Bina içindeki duyuru panoları, internet
sayfamız
Ana bina giriş holündeki kitap stantları

Ekstra materyallere ihtiyacım var.

İlgili dersin öğretim elemanı

Devamsızlık hakkımı / durumumu
öğrenmek istiyorum.

EBYS

Sınav tarihlerini öğrenmek istiyorum.

Sınıflardaki ve koridorlardaki duyuru
panolarında bulunan dönemlik ders
programları

Herhangi bir sınava katılamadım.

Sağlık raporuyla birlikte Öğrenci

Telafi etmek istiyorum.

İşleri’ne başvurulur.

Sınavıma itiraz etmek istiyorum.

Öğrenci İşleri’nde itiraz dilekçesi
doldurulur.

Sağlık problemim var.

MEDİKO

Ders dışı aktivitelere katılmak
istiyorum.

Öğrenci Destek Birimi

Birinci dönemin sonunda Hazırlık
Sınıfı’ndan muaf oldum. II. Dönem
bölümümden ders alıp alamayacağımı

Kazandıkları bölümlere başvurulur.

öğrenmek istiyorum.
Sınıfiçi öneri ve şikâyetler

Öneri/istek kutuları, sınıf temsilcisi

Burs almak istiyorum.

Panolar ve web sitesindeki duyurular

Yurtdışı öğrenci değişim
programlarına katılmak istiyorum.

Proje Birimi

Projelerde yer almak istiyorum.

Proje Birimi

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin izleyeceği

http://ydiller.ege.edu.tr/map

yol haritasına nereden ulaşabilirim

adresinden ulaşabilirsiniz.

