
A) EĞİTİM DİLİNİN İNGİLİZCE OLAN PROGRAMLAR 

Mühendislik Fakültesi’nde eğitim yapan bölümler (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği) 

ve Aydın İktisat Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler (İngilizce) eğitim dili İngilizcedir. 

Kayıtlı olunan programın eğitimine başlamadan önce, eğitim dili İngilizce olan programlara 

kayıtlı olan öğrencilerin, ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil 

Yeterlik Sınavını geçmeleri ya da ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen 

dil sertifikalarını veya muafiyet belgelerini ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunması 

gerekmektedir. Bu sınava ilişkin tarih, daha ileri bir tarihte ADÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi 

web sayfasında ilan edilecektir. 

İlgili dil yeterlilik sınavında başarısız olan ya da geçerli dil sertifikası sunmayan öğrencilerin, 

ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıllık Yabancı Dil Hazırlık 

sınıfına kaydolması gerekmektedir. 

 

B) EĞİTİM DİLİNİN İNGİLİZCE VE TÜRKÇE OLAN PROGRAMLAR 

Fen-Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyat, Fransız Dili ve Edebiyat ve Alman Dili 

ve Edebiyat eğitim yapan bölümler eğitim dili hem ilgili dili hem de Türkçe’dir. 

Kayıtlı olunan programın eğitimine başlamadan önce, eğitim dili İngilizce, Fransızca veya 

Almanca olan programlara kayıtlı olan öğrencilerin, ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

tarafından yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavını geçmeleri ya da ADÜ Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından kabul edilen dil sertifikalarını veya muafiyet belgelerini ADÜ 

Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunması gerekmektedir. Bu sınavlara ilişkin tarihler, daha 

ileri bir tarihte ADÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi web sayfasında ilan edilecektir. 

İlgili dil yeterlilik sınavında başarısız olan ya da geçerli dil sertifikası sunmayan öğrencilerin, 

ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıllık Yabancı Dil Hazırlık 

sınıfına kaydolması gerekmektedir. 

İngilizce, Fransızca, Almanca Programlarda verilen zorunlu bazı dersler için temin edilmesi 

gereken zorunlu dil belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda verilmektedir:  

İngiliz Dili ve Edebiyatı: Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerden, bazı 

zorunlu dersler için (örn. IDE221 kodlu Çeviri I dersi)  TÖMER’den en az B2 seviyesinde 

Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur. Mezuniyet için gerekli olan zorunlu dersler için söz 

konusu dil sertifikasının temin edilmesi zorunludur. Bu programda verilen dersler için 

bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

 

Fransız Dili ve Edebiyatı:  Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerden, bazı 

zorunlu dersler için (örn. IDE403 kodlu İngilizce-Türkçe Çeviri I dersi)  TÖMER’den en az 

B2 seviyesinde Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur. Bu sertifikaların denkliği 

http://akts.adu.edu.tr/


ADÜTÖMER tarafından belirlenir. Mezuniyet için gerekli olan zorunlu dersler için söz 

konusu dil sertifikasının temin edilmesi zorunludur. Bu programda verilen dersler için 

bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

 

Alman Dili ve Edebiyatı:  Bu programda öğrenime başlayan uluslararası öğrencilerden, bazı 

zorunlu dersler için (örn. ADE209 kodlu Çeviri A/T I dersi) ADÜTÖMER’den alınmış en az 

C1 seviyesinde Türkçe Sertifikası sunmaları zorunludur.  Mezuniyet için gerekli olan zorunlu 

dersler için söz konusu dil sertifikasının temin edilmesi zorunludur. Bu programda verilen 

dersler için bakınız: http://akts.adu.edu.tr/ 

 

C) EĞİTİM DİLİNİN TÜRKÇE OLAN PROGRAMLAR 

Kayıtlı olunan programın eğitimine başlamadan önce, eğitim dili Türkçe olan programlara 

kayıtlı olan öğrencilerin, ADÜTÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Muafiyet Sınavını 

geçmeleri ya da ADÜTÖMER tarafından kabul edilen dil sertifikalarını ADÜTÖMER’e 

sunması gerekmektedir. Bu sınav 26 Eylül 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da Aydın 

Menderes Dersliklerinde (Merkez Kampüs, Aydın) ADÜTÖMER tarafından yapılacaktır.  

Eğitim dili Türkçe olan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için yukarıda 

belirtilen şartlar geçerlidir.  

Türkçe Dil Muafiyet sınavında başarısız olan ya da ADÜTÖMER tarafından kabul edilen dil 

sertifikalarını sunmayan öğrencilerin, ADÜ TÖMER tarafından yürütülen bir yıllık dil 

hazırlık okuluna kaydolması gerekmektedir. 

 

ADÜTÖMER Sınav Ücreti ve Öğrenim Ücretleri:  

Kayıtlı olunan programın eğitimine başlamadan önce, eğitim dili Türkçe olan programlara 

kayıtlı olan öğrencilerin, ADÜTÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Muafiyet Sınavını 

geçmeleri ya da ADÜTÖMER tarafından kabul edilen dil sertifikalarını ADÜTÖMER’e 

sunması gerekmektedir. Bu sınav 26 Eylül 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da Aydın 

Menderes Dersliklerinde (Merkez Kampüs, Aydın) ADÜTÖMER tarafından yapılacaktır. 

Sınava girecek öğrencilerden 50,00TL sınav katılım ücreti alınacaktır. Sınav katılım ücreti, 

ADÜTÖMER tarafından ilan edilen tarihlerde ADÜTÖMER döner sermaye hesabına ödenir. 

Türkçe Muafiyet Sınavı’ndan geçme puanı 75’dir. 100 üzerinden 75 puan ve üzerinde puan 

alan öğrenciler zorunlu Türkçe Hazırlık Programından muaf sayılırlar ve öğrenim görecekleri 

programlarda derslerine devam ederler. Sınava girmeyen/giremeyen veya Muafiyet Sınavında 

başarı gösteremeyen öğrenciler bir yıllık zorunlu Türkçe Hazırlık Programına kaydolurlar. 

ADÜ TÖMER Türkçe Hazırlık Programı altı (6) kurdan meydana gelmektedir. ADÜTÖMER 

tarafından 2018-2019 Akademik Yılı için belirlenen kur başına ücret 800,00TL’dir. Altı 

kurluk Türkçe Hazırlık Programının bir Akademik Yıl için bedeli 4800,00TL’dir.  

http://akts.adu.edu.tr/
http://akts.adu.edu.tr/


Önemli Not! 

Bu ücretler, dil öğrenimi için ADÜTÖMER’e ödenen ücretlerdir. Uluslararası Öğrenciler, bu 

ücretlere ilaveten öğrenim ücretlerini de düzenli olarak ödemeye devam ederler. 

 

Muafiyet: 

Türkçe Muafiyet Sınavından ve Türkçe Hazırlık Programından muafiyet için sadece Yunus 

Emre Enstitüleri tarafından verilen C düzeyi belgeler ADÜTÖMER tarafından kabul 

edilmektedir.  

Bu kurum harici kurumlar tarafından verilen belgeler muafiyet için ADÜTÖMER tarafından 

değerlendirmeye alınmaz ve öğrencilerin Türkçe Muafiyet Sınavına girmeleri gerekir.  


