
2021‒2022 ÖĞRETİM YILI LİSANS ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİNDEN 
MUAFİYET SINAVI ve HAZIRLIK OKULU YABANCI DİL YETERLİK SINAVI İLE 
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVI DUYURUSU 

 
 

 Bu duyuruda aşağıdaki konularla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz: 

1- Lisans ve Ön Lisans 1. Sınıfa başlayacak öğrenciler için Zorunlu Yabancı Dil 
Derslerinden Muafiyet Sınavı 

2- Hazırlık eğitiminden muafiyet için Yeterlik Sınavı  
3- Hazırlık eğitimine başlayacak öğrenciler için Seviye Tespit Sınavı 
4- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan Fakülte/Yüksekokullara kayıt 

yaptıran öğrenci 
5- İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı olan Programlara Kayıtlı Öğrenci 
6- Hazırlık Eğitiminden Muafiyet    

 
 

1- Lisans ve Ön Lisans 1. Sınıf Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Sınavı  
 

  Anadolu Üniversitesi lisans ve ön lisans birinci sınıf öğrencilerine yönelik Zorunlu Yabancı Dil 

Derslerinden (ALM 175, ALM 151, FRA 175, FRA 151, İNG 187) Muafiyet Sınavı 27 Eylül 
2021 tarihinde saat 14:00’de çevrimiçi yapılacaktır. Sınav 27 Eylül 2021 tarihinde 
http://esinav.anadolu.edu.tr adresinde, belirtilen sınav saatinde erişiminize açık olacaktır. Sisteme giriş 
yapabilmek için Anadolu Üniversitesi ya da Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından size verilen e-mail 
adresiniz ve şifrenizi kullanabilirsiniz. İngilizce, Almanca ve Fransızca sınavlarının süresi 50 dakikadır. 
Kayıt sırasında zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak istediğini belirten öğrencilerin bu sınava 
girmesi gerekmektedir. 
 

 
 

2- Hazırlık eğitiminden muafiyet için Yeterlik Sınavı  
 

  2021-2022 Akademik yılı Yeterlik Sınavı 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında 2 Eylül 
Kampüsü’nde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda ve ayrıca öğrenci sayısının fazla olması durumunda 
yine 2 Eylül Kampüsü’ndeki diğer binalarda YÜZ YÜZE gerçekleştirilecektir.  

 
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği uyarınca, Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. 
YETERLİK SINAVI’na,  

- 2021‒2022 öğretim yılında zorunlu hazırlık eğitimi olan fakültelere ilk kez kayıt yaptıran 
öğrenciler, 

Öğrencinin Sorumlu Olduğu Ders Karşılığında Girilecek Yabancı Dil Sınavı 
  SAAT KREDİ   KREDİ 
ALM 175 Almanca I 3+0 3,0 ALM Almanca I Muafiyet 3,0 
ALM 151 Almanca I 3+0 3,0 ALM Almanca I Muafiyet 3,0 
FRA 175 Fransızca I 3+0 3,0 FRA 175M Fransızca I Muafiyet 3,0 
FRA 151 Fransızca I 3+0 3,0 FRA 151M Fransızca I Muafiyet 3,0 
İNG 187 İngilizce I 3+0 3,0 İNG 187M İngilizce I Muafiyet 3,0 



- 2021‒2022 öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan fakülte ve yüksekokullara 
ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık eğitimi almak isteyenler, 

- Çift anadal/yandal programına başvuranlarla kurumlar arası/kurum içi yatay veya dikey 
geçiş yapanlardan daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan 
öğrenciler, 

- Bir önceki akademik yılda hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan ve hazırlık eğitimine 
devam edecek olan öğrenciler, 

- Hazırlık azami süresi sonunda başarısız olduğu için programla ilişiği kesilen ve 3 sınav 
hakkından faydalanmak üzere dilekçe ile başvuran öğrenciler, 

- 2020‒2021 akademik yılı ve öncesinde isteğe bağlı hazırlıkta başarısız olan öğrencilerden 
dilekçe vermek suretiyle sınava girme talebinde bulunan öğrenciler “Yabancı Dil 
Yeterlik Sınavı”na alınır.  

 
  Yeterlik Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır: 

 
 YETERLİK SINAVI BİRİNCİ AŞAMA:  

 
  27 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00’da Çoktan Seçmeli Test uygulanacaktır. Çoktan Seçmeli Test, 
Sözcük Bilgisi, Dilbilgisi ve Okuma Becerisine yönelik olacaktır. Yeterlik Sınavı’nın 2. Aşamasına 
katılabilmeniz için 1. Aşamadan 43 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. 1. Aşamaya hangi bina ve 
sınıfta katılacağınız ile ilgili bilgilendirme, sınava katılacak öğrencilerin son listesi belli olduktan sonra 
Anadolu Üniversitesi YDYO duyurular sayfasından 1. Aşama sınav öncesinde yapılacaktır. 1. Aşama 
sınav sonuçları, 28 Eylül 2021 tarihinde yine YDYO duyurular sayfasında paylaşılacaktır.  
 

 YETERLİK SINAVI İKİNCİ AŞAMA:  
 

  27 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan 1. Aşama sonucunda 43 ve üzeri puan alan öğrenciler 
Yeterlik Sınavı’nın 2. Aşamasına katılacaklardır. Bu aşama, Yazılı Anlatım ve Sözlü Anlatım 
becerilerini ölçmeye yöneliktir. Yazma Sınavı ve Konuşma Sınavı 2 Eylül Kampüsü Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nda 29-30 Eylül tarihlerinde yapılacak olup, sınav saatleri ve sınav salonları ile ilgili 
bilgilendirme yine YDYO Duyurular sayfasından sınav öncesi paylaşılacaktır.  
 
  1. Aşamadan alınan puanın %70’i ile 2. Aşamadan alınan puanların %30’u (Yazma %15 + 
Konuşma %15) hesaplanarak elde edilecek YETERLİK SINAVI sonuçları 01 Ekim 2021 tarihinde 
YDYO duyurular sayfasında ilan edilecektir. Yeterlik Sınavı sonucunda, 60 ve üzeri puan alan 
öğrenciler başarılı sayılacak ve kayıt yaptırdığı programın birinci sınıfına, başarısız olan öğrenciler ise 
“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı” sonucunda belirlenecek seviyesine göre yabancı dil hazırlık 
öğrenimine devam edeceklerdir. Sınavlarla ilgili detaylı bilgiye https://ydyo.anadolu.edu.tr 
adresinden ulaşılabilir. 
 
 3. Hazırlık eğitimine başlayacak öğrenciler için Seviye Tespit Sınavı  
 
  04 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Seviye Tespit Sınavı’na (STS), YETERLİK 
SINAVI’nda başarısız olarak hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler katılacaklardır. Seviye Tespit 
Sınavı’nın çevrimiçi olarak yapılması planlanmakta olup, sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme 
toplantısı, ZOOM/YOUTUBE üzerinden yapılacaktır. Söz konusu bilgilendirme toplantısının günü ve 



saati YDYO duyurular üzerinden paylaşılacaktır. Bir düzeye yerleştirilebilmeniz ve dolasıyla Hazırlık 
eğitimine başlayabilmeniz için Seviye Tespit Sınavına katılımınız zorunludur (Seviye Tespit Sınavı’na 
girmeden hazırlık eğitimine başlayamazsınız). Bu ve bunun gibi bilgilere hazırlık eğitimine başlamadan 
önce sahip olabilmeniz için söz konusu toplantıya katılımınız SON DERECE ÖNEMLİDİR. 

 
 4. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan Fakülte/Yüksekokullara kayıt yaptıran öğrenci:  
 
  Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan Fakülte/Yüksekokullara kayıt yaptıran öğrenci, 
“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı” sonucuna göre yerleştirildiği seviyeden “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı”na 
başlayacaktır. Bu öğrencilerden A seviyesini başarıyla tamamlamış olanlar, I. yarıyıl sonunda “Yabancı Dil 
Sınavı”na girmeye hak kazanacak ve bu sınavdan da başarılı olurlarsa kayıtlı olduğu programa devam 
edeceklerdir. "Yabancı Dil Sınavı"ndan başarısız olan öğrenci, II. yarıyıla devam etmek zorundadır. 
Ancak,  II. yarıyılın sonunda da başarısız olan öğrenci, takip eden akademik yılın başında yapılan yeterlik 
sınavı hazırlık eğitimine devam edebileceği gibi Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğüne “Yabancı Dilimi Kendi İmkânlarımla Geliştirmek İstiyorum” dilekçesi verebilecek ve 
izleyen Yabancı Dil Sınavı’na girebilecektir. Hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan 
öğrencinin programdan ilişiği kesilecektir. İlişiği kesilen öğrenci kendi yükseköğretim kurumunda öğretim 
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilecek veya kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda 
eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğretim dili Türkçe olan 
programlardan birine üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan 
taban puanından düşük olmaması koşuluyla merkezî olarak yerleştirilebilir. Derslere devam 
yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yabancı dil hazırlık eğitiminden başarılı olma yükümlülüklerini 
yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencisine 3 yıl 
içinde kullanacağı 3 Yeterlik Sınavı hakkı verilecektir. Bu durumdaki öğrencinin sınavlara girdiği süre, 
öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Bu sınavlara katılan öğrenci, öğrencilik haklarından 
yararlanamayacaktır.  
  
 5. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı olan Programlara Kayıtlı Öğrenci  
 
 İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan Fakülte/Yüksekokullara kayıt yaptıran 
öğrencilerden hazırlık eğitimi almak isteyenlere "Seviye Tespit Sınavı" yapılır. Öğrenci, sınav sonucuna 
göre yerleştirildiği seviyeden “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı”na devam edecektir. Bu öğrencilerden sadece 
A seviyesini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, I. yarıyılın sonunda “Yabancı Dil Sınavı”na girmeye 
hak kazanacak ve bu sınavdan başarılı olurlarsa kayıtlı olduğu programa devam edeceklerdir. Ancak 
“Yabancı Dil Sınavı”ndan başarısız olan öğrenci, II. yarıyıla devam etmek zorundadır. İkinci 
yarıyılın sonunda ise seviyesinde başarılı olan öğrenciler yıl sonunda yapılan Yabancı Dil Sınavına 
gireceklerdir. II. yarıyılın sonunda da başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlığa bir veya iki yarıyıl 
daha devam edebilecekleri gibi, öğrencisi oldukları Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne 
dilekçe vererek kayıtlı oldukları programa da devam edebileceklerdir.  
 
 
 6. Hazırlık Eğitiminden Muafiyet  
 
  Aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olan öğrenciler, hazırlık eğitiminden muaf tutulur: 



a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o 
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp 
ortaöğreniminin en az son 3 yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler, 

b) Hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim-
öğretimini başarıyla tamamlayan öğrenciler (Söz konusu eğitimin, üniversiteye kayıt 
yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran 
ayından geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce 
alınmış eğitimler, muafiyet için geçerli değildir) 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal ve uluslararası sınavlardan Senato 
tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler (Söz konusu puanın muafiyeti için 
kabulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. 
Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim 
Kurulunun görüşü doğrultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük 
hesaplanmasında, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının 
başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk günü esas alınır) 

 Hazırlık eğitiminden muaf olmak isteyen öğrencinin, gerekli belgeyi kayıt sırasında 
fakültesine/yüksekokuluna vermesi zorunludur. 


