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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesinin İngilizce ve Türkçe eğitim veren
yükseköğretim programlarının zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim
öğretim programlarının amaçları, uygulanması ve değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
tarafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimi hakkındaki hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü ve 49’uncu maddeleri ile
04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe” dayalı olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:
a) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) YDE: Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü
e) Başkanlık: Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığını
f) Komisyon: Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Öğretim Komisyonunu
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
h) Yeterlik Sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavını,
i) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille öğretim yapan veya yabancı dil öğretimi yapan
yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencileri,
j) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlara
kayıtlı öğrencileri,

k) AODK: Avrupa Ortak Dil Kriterlerini (Common European Framework of Reference for Languages:
CEFR),

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Amaç
MADDE 5- (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciye AODK düzey tanımlarına uygun dört temel dil
becerisinde; tamamen yabancı dille eğitim veren birimlere kayıt olmuş öğrenciler için UpperIntermediate(B2)
düzeyinde, kısmen (%30) yabancı dille eğitim veren birimlere kayıt olmuş öğrenciler için Intermediate (B1+)
düzeyinde ve isteğe bağlı kontenjan dahilinde yabancı dil hazırlık eğitimine imkan tanıyan birimlere kayıt
olmuş öğrenciler için Pre-Intermediate (B1) düzeyinde eğitim almalarını ve yeterlik kazanmalarını
sağlamaktır.
Eğitim-Öğretim
MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan
oluşur. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünce hazırlık sınıfı öğrencilerine haftada en az yirmi, en fazla otuz saat
olmak üzere okutulacak dersler, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Komisyonunca belirlenir ve Senato tarafından
kabul edilerek yürürlüğe girer. Gerekli hallerde Senato kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav
yapılabilir.
(2) Eğitim-Öğretim Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık eğitiminde geçen süre
öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur. Muafiyet sınavı Akademik Takvimde belirtilen veya ilan
edilen tarihte yapılır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 7- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Yabancı Diller Eğitimi
Bölümüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden
inceleme isteyebilirler.
(2) Başvuru üzerine Yabancı Diller Eğitimi Bölümünce yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse,
ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu’nda gerekli düzeltme
yapılarak, sonuç ilgili öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na on beş (15) gün içinde bildirilir.
Devam Zorunluluğu
MADDE 8- (1) Öğrenciler hazırlık eğitimlerine tüm derslerden en az % 90 oranında devam etmekle
yükümlüdür. Devamsızlığı %10 aşan öğrenciler yılsonunda yapılan final sınavına giremezler, ancak takip
eden öğretim yılının yeterlik sınavlarına katılabilirler. Ayrıca devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme
sınavı hakkından da yararlanamazlar.
Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeniyle Sınava Girememe
MADDE 9- (1) Üniversite eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret
nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciye Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu kararıyla mazeret
sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve muafiyetlerle ilgili her türlü yetki Yabancı Diller Eğitim Öğretim
Komisyonuna aittir. Yeterlik sınavları, final sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı
açılmaz. Ancak mazereti Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu’nca kabul edilen öğrencilerin sınav
hakları saklı tutulur.

Öğrenime Ara Verme İzni
MADDE 10- (1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programlarında okuyan öğrencilere
Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu kararıyla bir kez bir öğretim yılı (iki yarıyıl) süreyle öğrenime ara
verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlik sınavına
girebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili Esaslar
MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfı programında yeterlik sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans
ödevleri, final sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır.
Yeterlik Sınavı
MADDE 12- (1) Bu sınavın uygulanış şekli Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından belirlenir. Sınavlar her
iki Akademik Yılbaşında yapılır. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Akademik yılsonunda
yapılan sınava yalnızca daha önce devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak yapılan sınavlarda başarısız
olan ve halen hazırlık eğitimine devam etmekte olan ya da hazırlık eğitimini tamamlayıp başarısız olan zorunlu
hazırlık sınıfı öğrencileri girebilir.
a) AODK çerçevesinde
(1) %100 İngilizce eğitim veren birimlere kayıtlı öğrenciler,
(2) %30İngilizce eğitim veren birimlere kayıtlı öğrenciler,
(3) İsteğe bağlı hazırlık eğitimine imkân tanıyan birimlere kayıtlı öğrenciler olarak üç farklı hazırlık
grubu için üç farklı düzeyde yeterlik sınavları uygulanır.
b) Üniversitemiz yükseköğretim kurumlarında zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı
uygulayan yükseköğretim programına ilk kez kesin kaydını yaptırmış tüm öğrenciler yeni ders yılı
başında yeterlik sınavına girerler. Bu sınavdan, en az %30 İngilizce eğitim veren birimlere kayıtlı
öğrenciler 100 tam puan üzerinden en az 60, %100 İngilizce eğitim veren birimlere kayıtlı öğrenciler
de 100 tam puan üzerinden en az 70 aldıkları takdirde başarı sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda
eğitim öğretimlerine başlamaya hak kazanırlar.
c) Yeterlik sınavı öğrencinin dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçecek şekilde
düzenlenir.
d) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre
gruplandırılarak hazırlık sınıfına devam ederler.
e) Bir eğitim-öğretim yılı hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında
açılan yabancı dil yeterlik sınavına tekrar girerler. Başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları
yükseköğretim programına devam ederler.
f) Başarısız olan öğrenciler ise ikinci yıl muafiyet sınavına girmek zorundadırlar.
g) Başarısız olan öğrencilere en fazla 3 yıl Yeterlik Sınav Hakkı verilir. Yabancı dil yeterlik koşulunu
sağlayamayan öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan programlar varsa bu programa geçiş
yapabilirler, öğretim dili Türkçe program olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber
başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
h) Yatay geçişte öğrencilerin bölümlerine devam edebilmeleri için hazırlık okuyup başarılı olmaları
ya da Başkanlığın açtığı yabancı dil yeterlik sınavlarından başarılı olmaları gerekir.

Ara Sınavlar, Kısa Süreli Sınavlar ve Performans Ödevleri
MADDE 13- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak,
her yıl içinde en az 3 ara sınav yapılır. Ara sınav tarihi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünce belirlenerek ilan
edilir.
Yıl Sonu (Final) Sınavı
MADDE 14- (1) Final sınavı hazırlık eğitiminin Akademik Yılsonunda yapılır. Bu sınava devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir.
Genel Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 15- (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.
(2) Genel başarı notu, ara sınav, kısa süreli sınavlar ve performans ödevlerinin not ortalamasının %60'ı, final
sınav notunun %40'ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için final sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun isteğe bağlı ve en az %30 İngilizce Eğitimi veren
birimlerin Zorunlu hazırlık sınıfları için en az 60, %100 İngilizce eğitimi veren birimlerin zorunlu hazırlık
sınıfları için en az 70 olması zorunludur.
(3) Notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir.
D: Devamsız, genel sınava girme hakkı yok.
G: Geçti
K: Kaldı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar
Eğitim-Öğretim ve Muafiyet
MADDE 16- (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim
programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim öğretim
yılının başında yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları yükseköğretim programının birinci
sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen
öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler. Birinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, tekrar
zorunlu hazırlık sınıfına devam edip sınavlarından başarılı oldukları takdirde ya da yabancı dil bilgisini kendi
imkânlarıyla geliştirip yarıyıl başında yapılan yeterlik sınavlarının birinden başarılı oldukları takdirde girmeye
hak kazandığı lisans / ön lisans programının birinci sınıfına başlayabilirler.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri için
aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) Öğretim yılı başında YDE tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavlarından %100 İngilizce eğitim veren
birim öğrencileri 100 puan üzerinden 70, %30 İngilizce eğitim veren birim öğrencileri 100 tam puan üzerinden
60 veya üstü puan almış olmak,
b) Son iki yıl içerisinde başka bir üniversitede hazırlık eğitimini alıp üniversitemize geçiş yapan öğrenciler
muaf tutulmak için ayrıca Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmaları
gerekmektedir.

(4) Kayıt oldukları bölümlerde tamamen yabancı dilde eğitim görecek olan zorunlu hazırlık sınıfları, kısmen
yabancı dilde eğitim görecek olan zorunlu hazırlık sınıfları ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları farklı seviyelerde
öğrenim görürler ve seviyelerine göre farklı ara sınavlar, final ve bütünleme sınavları ve yeterlik sınavları
uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönergede yer almayan konular Yabancı Diller Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından karara bağlanır.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönergeyi, Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK- I
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen
Asgari Eşdeğer Puanlar

İngilizce Hazırlık Eğitimi

Bayburt Üniversitesi
Yeterlik Sınavı

Tamamen (%100) Yabancı Dille Eğitim Yapan
Birimler için

70

Kısmen (%30) Yabancı Dille Eğitim Yapan Birimler
için

60

