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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulunca yürütülen eğitim‐ öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 –  (1)  Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 

bendi, 44’üncü ve 49’uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim‐ Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge ’de geçen 

a)  Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü’nü, 

b)  Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu’nu 

c)  Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

ç) Müdür: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü’nü, 

d) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

e) İlgili Birim: Öğrencinin kayıtlı olduğu, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul ve enstitüyü, 

f) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 

g) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı:  Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, program 

yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları yönlendirmek için hazırlanan ortak çerçeve programını 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen dil seviyelerini), 

ğ) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Diller Bölümü kapsamında öğrencilere zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil 

eğitimi veren sınıfı, 

h) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin 

devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini, 

ı) Kısmen Yabancı Dil Eğitimi: Bir ön lisans ve/veya lisans programda verilen derslerin toplam kredisinin en 

az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi, 

i) Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörlüğü: Müdür tarafından görevlendirilen ve hazırlık sınıflarının 

koordinasyonundan sorumlu müdür yardımcısının başkanlığında en az üç öğretim elamanından oluşan birimi, 

j) Ortak Yabancı  Di l  Dersi  Birim Koordinatörlüğü: Müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı 

başkanlığında en az iki öğretim elemanından oluşan birimi, 

k) Ölçme-Değerlendirme Koordinatörlüğü: Müdür tarafından görevlendirilen bir koordinatör ve üç öğretim 

elemanından oluşan ve hazırlık sınıflarının sınav programını, sınavlarını hazırlamaktan ve yürütülmesini sağlamaktan, 

ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet, ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hazırlığından sorumlu birimi,  

l)  Ara Sınav: Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne 

alınarak, her yarıyıl içinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği sayıda dönem içinde yapılan sınavları, 

m) Dönemi içi Değerlendirme Notu: Hazırlık sınıflarında dönem içerisinde yapılan sürpriz sınav, proje, 

portfolyo, sunum ve ödev gibi uygulamaları, 

n) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri ilgili birim Yönetim 

Kurullarınca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı, 

o)  TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını, 

ö) PTE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Pearson Test of English sınavını, 

p) CPA: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge English Proficiency sınavını, 

r) CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced English sınavını, 

s) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nı, 

ş) YÖKDİL: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

t) Seviye Belirleme Sınavı: Yüksekokul tarafından hazırlık sınıfı öğrencilerinin seviyesini belirlemek için yapılan 

sınavı, 

u) Yeterlilik Sınavı: Zorunlu hazırlık programına dâhil olan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından 

muaf olmaları için girmek zorunda oldukları sınav,  

ü) Yılsonu Sınavı: Hazırlık programını başarıyla tamamlamış olmaları için yıl sonunda girmek zorunda 

oldukları sınavı, 
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v) Tekrar Sınıfı: Birinci yıl zorunlu hazırlık eğitim sınıfında devamsızlıktan kalan öğrencilerin, ikinci yıl tekrar 

etmek zorunda oldukları hazırlık sınıfını, 

y) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre fakülte, 

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerini, 

z) Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı: Öğrencilerin, ortak zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf 

olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Genel Esaslar 

Hazırlık Eğitiminin Amacı 

MADDE 4– (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, önlisans/lisans/lisansüstü öğrencilerine, Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Programının öngördüğü,  yabancı dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama/anlatma 

yöntemlerini öğretmek, farklı düzeyde ve içerikteki yayınları anlayabilme becerisi edindirmek, sosyal yaşamda gerekli 

iletişimi sağlayacak yabancı dil seviyesine ulaştırmaktır. 

Hazırlık Eğitiminin Yürütülmesi 

MADDE 5 -  (1) Üniversitenin ilgili programlarında yer alan yabancı dillerde hazırlık sınıflarının eğitim-

öğretimi Yüksekokul tarafından bu yönergedeki esaslar çerçevesinde yürütülür. 

(2) Hazırlık Sınıflarının eğitim ve öğretiminden Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörlüğü ve Ölçme-

Değerlendirme Koordinatörlüğü sorumludur. 

Hazırlık Eğitiminde Başarı Notu 

MADDE 6 - (1) Zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli 

AKTS hesabına sayılmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. 

(2) Bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda, başarılı olan zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine, 

Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıklarına dair belge verilir ve öğrencilerin 

transkriptlerine işlenir. 

Eğitim Süresi ve Devam Zorunluluğu 

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarının akademik takvimi her yıl Senato tarafından karara bağlanır. 

(2) Bir akademik yıl, her biri 70 iş gününden oluşan güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. 

Haftalık ders saati en az 20, en fazla 30 saattir. 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil eğitiminin süresi bir, zorunlu hazırlık sınıflarının eğitim süresi azami iki akademik 

yıldır. Bu süre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim sürelerine dâhil değildir. 

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarının tekrarı yoktur. 

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıtlı olan öğrenciler, hazırlık sınıfı öğretiminin başlamasından itibaren 

en geç iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmaları halinde isteğe bağlı hazırlık 

kaydı silinir. Sonuç ilgili birime bildirilir ve yerleştirildikleri programda öğrenimlerine devam ederler. 

(6) Hazırlık sınıfı eğitimi süresince derslerin % 80’ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen 

öğrenciler aynı öğretim yılı yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. 

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfında başarılı olamasalar bile kayıtlı oldukları 

programlara devam ederler. 

(8) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi temsilen görevlendirilen 

öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler devamsızlıktan sayılır. 

Hazırlık Eğitimine Başvuru 

MADDE 8 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni 

öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan fakülte ve yüksekokulları 

kazanıp hazırlık sınıfına katılmak isteyen lisans ve önlisans eğitimi alacak öğrenciler isteklerini E-Devlet üzerinden 

kayıt işlemleri sırasında bildirirler.  

(2) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak ya da muafiyet 

şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. 

Hazırlık Eğitimi Öğrencileri 

MADDE 9 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarından birine ilk kez veya dikey/yatay 

geçiş yoluyla kaydını yaptırmış olan ve 15’inci madde de belirtilen muafiyet koşullarını taşımayan, açılan yabancı dil 

yeterlilik sınavına katılmamış veya katılıp başarısız olmuş öğrenciler 60 AKTS’lik hazırlık eğitimine tabidir. 

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinden yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava 

girmeyenler yabancı dil seviye belirleme sınavına tabi tutulup dil düzeylerine uygun şubelere yerleştirilir. 
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Hazırlık Eğitiminde Düzeyler 

MADDE 10 – (1) Seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak 

açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir: 

(a) Başlangıç seviyesi: A1 

(b) Temel seviye: A2 

(c) Orta seviye: B1 

(ç) Üst - orta seviye: B1+ 

(2) Bu gruplar kendi içlerinde başarı düzeyi ve bölümlerine göre farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda 

kendi içerisindeki gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin 

altında veya üstünde kalan öğrencilerin sınıf danışmanı veya sınıftan sorumlu öğretim elemanının yazılı önerisi üzerine 

birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu onayıyla grubu değiştirilebilir. 

(3) Herhangi bir sebeple seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan programının A1 grubuna 

yapılır. 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı 

MADDE 11 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olup hazırlık 

eğitiminden muaf olan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. 

(2) İlk yıl devam şartını yerini getirip başarısız olan öğrenciler, ikinci yıllarında yabancı dil hazırlık sınıfına 

kayıtları yenilenir ve seviye tespit sınavına göre devam zorunluluğu aranmaksızın seviyelerine uygun sınıflara 

yerleştirilirler. Bu öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında bu yönergenin 13’üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında 

belirtilen taban puanları alanlar ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik yıl başlangıcında yapılan 

yeterlilik sınavından başarılı olanlar zorunlu hazırlık sınıfını başarmış sayılır. Başarısız olanların zorunlu hazırlık 

programından ilişiği kesilir. Belirtilen yabancı dil sınavlarından alınan belgelerin ibraz süresi her akademik yıl 

başlangıcından itibaren 15 gündür. Bu tarihler dışında ibraz edilen belgeler kabul edilmez.  

(3)  Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık sınıfından yatay geçiş 

ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniversitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav 

notları, Hazırlık Sınıfı Birim Koordinatörlüğünce değerlendirilerek intibakları yapılır. 

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde (bütünleme sınavı itibari ile) başarı ile tamamlayamayan 

öğrencilerin  hazırlık programından ilişiği kesilir ve öğrencinin kayıtlı olduğu birime bilgi verilir. 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı 

MADDE 12 – (1) Öğretim dili Türkçe olan ve üniversite senatosu tarafından belirlenen akademik birimlerin 

öğrencileri, istekleri doğrultusunda Yüksekokul tarafından belirlenen kontenjana göre hazırlık sınıfına kayıtlarını 

yaptırabilirler. İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrenci kontenjanları asgari 30’dur. Bu sayının altında başvuru olması 

durumunda isteğe bağlı hazırlık sınıfının açılıp açılmayacağı Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

 (2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları 

programın öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık eğitimlerinden ara dönemde 

vazgeçip bölümlerine geçiş yapamazlar.  

(3) İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya başarısız olanlar yerleştirildikleri programda 

öğrenimlerine devam ederler.  

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirip başarısız olan öğrenciler öğrenimleri boyunca 

İngilizce yeterlilik sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda belge almaya hak kazanırlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Muafiyet, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme 

Muafiyet 

MADDE 13 – (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrenciler her akademik yılın başında yapılacak yabancı dil 

yeterlilik sınavına katılabilir ve bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen sınavlarda alınan puanı ibraz etmeleri durumunda 

hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Diğer muafiyet koşulları; 

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

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

tamamlayanlar, 

b) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarılı olmuş olanlar zorunlu hazırlık 

eğitiminden muaf tutulurlar. 

(2)  Muafiyet için yabancı dil yeterlilik sınavına; 

a) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran 

öğrenciler,  
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b) Hazırlık sınıfına daha önce kayıt yaptıran ve devamsızlık dışında herhangi bir nedenle başarısız olanlar, 

kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında girebilirler. 

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde geçerli sınav türleri ile kabul edilen taban eşdeğer puanlar 

aşağıya çıkarılmıştır. İlgili sınavların geçerlilik süresi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren olmak üzere 5 yıl 

geçerli olmak kaydıyla; belirtilen sınavların sonuç belgelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin dilekçe ile yabancı 

dil yeterlilik sınavı tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar Müdürlüğe teslim edilmesi koşuluyla zorunlu hazırlık 

sınıfından muaf tutulurlar.  

Hazırlık 

Eğitimi 

ISUBÜ Yabancı Diller 

Y.O. Yeterlilik Sınavı 

YDS YÖKDİL TOEFL 

IBT 

PTE 

Akademik 

CAE CPE 

İngilizce 70 70 70 84 71 C C 

 

Sınavlar 

MADDE 14– (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; yeterlilik sınavı, yabancı dil seviye belirleme sınavı, kısa 

sınavlar, ara sınavlar, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya 

hem yazılı, hem sözlü hem de işitsel olarak birden çok oturumda uygulanabilir. Sınavlar şunlardır; 

a) Yeterlilik Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan 

öğrenciler ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almış devam şartını yerine getirerek başarısız olmuş öğrenciler bu sınava 

tabi tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir. 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, yabancı dil hazırlık eğitiminde kazandırılacak bilgi ve becerileri ölçmek üzere yazılı ve sözlü 

olmak üzere iki veya üç oturumda yapılabilir. Başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden, kısmen veya tamamen 

yabancı dilde eğitim veren önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin ve isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olmuş 

öğrencilerin en az 70 puan almaları gerekmektedir. Gerek görüldüğü durumlarda, bu sınavın sonuçları öğrencilerin yabancı 

dil seviyelerinin belirlenmesinde de kullanılabilir.  

b) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına 

katılamayan veya katılıp başarısız olmuş zorunlu hazırlık eğitimi ile isteğe bağlı hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin dil 

seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için yapılır. Ayrıca, gerek duyulması hâlinde, bu sınav öğrenimine 

devam etmekte olan öğrencilerin şubelerinin yeniden belirlenebilmesi için yıl içinde de yapılabilir. 

c) Kısa Sınavlar: Sürpriz küçük sınavlar (quiz), proje, portfolyo, sunum ve ödev gibi uygulamalardan 

oluşabilir.  Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilmez ve telafileri yoktur. Sürpriz küçük sınavlar (quiz);  bir akademik 

yıl boyunca en az dört kez yapılır. Bu sınavların amacı öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır ve 10-20 dakikayı ya da 

bütün bir ders saatini kapsayabilir. 

ç) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, 

her eğitim-öğretim yılı içinde dört ara sınav yapılır. Sınavlar eğitim- öğretim yılı başında belirlenen ve akademik takvimde 

ilan edilen tarihlerde yapılır.  

d) Yılsonu Sınavı: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılırlar. 

Yılsonu sınavları dinlediğini anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuduğunu anlama, yazılı ve/veya sözlü ifade 

bölümlerinden oluşur. Bu sınav eğitim- öğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır. 

e)  Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrenciler katılır. 

f)  Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yönetim Kurulunca 

kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılır. 

(2) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Ölçme-Değerlendirme Birim Koordinatörlüğü 

tarafından yapılır. Sınavların yapılış şekli Müdürlükçe öğrencilere duyurulur. 

(3)  Ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Sınav günleri ve oturum 

bilgileri en az 14 gün öncesinden duyurulur.  

(4) Sürpriz küçük sınavlar; ders programlarında belirtilmez, öğretim elemanları öğrencilere ilan etmeksizin 

herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygular. Bu sınavlara yalnızca o anda derste olan öğrenciler girebilir. 

Öğretim elemanları, sürpriz küçük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz. Bu sınavların mazeret sınavları yoktur. 

Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır. 

(5)   Sınav sonuçları Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde Müdürlükçe ilan edilir. 

Başarı ve Değerlendirme Esasları 

MADDE 15 – (1) Başarı notu; dönem içindeki kısa sınavlar ve ara sınavlar ile yılsonu veya bütünleme 

sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi değerlendirme sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %50, 

yılsonu veya bütünleme sınavlarının katkısı ise %50’dir. 

(2) Dönem içi değerlendirme araçları ve ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 

(a) Ara sınavlar (bir akademik yılda 4 tane): %60 

(b) Küçük sürpriz sınavlar (quiz) (bir akademik yılda 4 tane): %20 

(c) Proje/Ödev dosyası (Yazma %10 + konuşma becerileri %10): %20 
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(3) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu veya bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 

puan almak kaydıyla başarı notunun 70 olması şarttır. Başarı notu öğrencinin not dökümünde (transkript) belirtilir. 

Sınav Sonucuna İtiraz 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde 

Müdürlüğe yazılı olarak başvurabilirler. İtiraz Müdürlükçe sınavı yapan Ölçme-değerlendirme Koordinatörlüğüne iletilir. 

Sınavı yapan Koordinatörlük veya ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav evrakını tekrar inceler. İlgili Koordinatörlük 

veya öğretim elemanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve 15 gün 

içinde öğrenciye bilgi verilir. 

(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik kodlama sırasında yaptığı hatalar ile ilgili itirazlar kabul 

edilmez. 

(3) Konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara ve sürpriz küçük sınavlara itirazlar kabul edilmez. 

Mazeretler 

MADDE 17– (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı hâlinde, Yönetim 

Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, belgeleriyle beraber, son sınav tarihinden 

sonraki ilk üç iş günü içinde Müdürlüğe bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. 

(2) Öğrencilerin sağlık nedeni ile mazeretli izinli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları zorunludur. 

(3) Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremez, girmişse sınavdan almış olduğu notları geçersiz 

sayılır. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

MADDE 18 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen, zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte ve yüksekokul öğrencileri, 

daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından hazırlık sınıfından muafiyet veya yabancı dilden başarılı 

olduklarına ilişkin başarı belgesini sunmamaları hâlinde bu Yönergede geçen hükümlere göre hazırlık sınıfı eğitimine 

tabi olurlar. İlk dönem tamamlandıktan sonra gelen öğrenciler istekleri hâlinde yeni akademik yıl başında hazırlık eğitimi 

alabilirler ya da hazırlık eğitimine başladıkları zamandan itibaren aldıkları notlar değerlendirilerek sene sonunda başarılı 

durumunda bölümlerine devam edebilirler. Başarısız olanlar sene tekrarı yapmak zorundadırlar.  

Başarı Belgesi 

MADDE 19 – (1) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Müdürlükçe başarı belgesi verilir. 

Belgeler hazırlık eğitimlerini tamamlamalarının ardından öğrencilere teslim edilmek üzere bağlı bulundukları birimlere 

gönderilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 

MADDE 20 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri, öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa 

kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda 

oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler, Müdürlükçe belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülür. 

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet 

MADDE 21 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, Yüksekokul tarafından zorunlu yabancı dil dersleri için muafiyet 

sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden muaf 

sayılır. Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavından 70 ve üstü puan alan öğrencilerin notu, Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından 

Belirlenen Usul ve Esaslar mevzuatında tanımlı Mutlak Değerlendirme Sistemi not aralıkları tablosuna göre harf notuna 

çevrilerek İNG-101, İNG-102 ve İNG-3000 kodlu dersler için ayrı ayrı olarak transkripte işlenir. Geçerli notu alamayan 

öğrenciler bu derslerin devam şartını sağlamak ve başarmak zorundadırlar. 

(2) Zorunlu İngilizce derslerinin muafiyet sınavı, sınava girecek olan öğrencilerin bağlı bulundukları birimler 

tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunun belirlediği yer, gün ve saatte yapılır. Her birim muafiyet sınavında mekân 

sağlamak ve öğretim elemanı (gözetmen) görevlendirmekle yükümlüdür.  

(3) Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrenciler için yeni 

bir sınav açılmaz. 

(4) Salgın hastalık, doğal afet gibi ön görülmesi zor olan olağanüstü durumlarda zorunlu İngilizce derslerinin 

muafiyet sınavının nasıl yapılacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından karara 

bağlanır.  

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin Müfredatı 

MADDE 22- (1) Zorunlu Yabancı Dil derslerinin müfredatı, Yüksekokul tarafından belirlenir. 

(2) Oluşturulan ders izlencesi her akademik yıl başında öğrencilere ilan edilir. 
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Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin Sınavları 

MADDE 23- (1) Ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavları; Yüksekokul Ölçme-Değerlendirme Koordinatörü 

başkanlığında ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak uygulanır. 

Başarı Durumu 

MADDE 24– (1) Başarı durumu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.  

Disiplin 

MADDE 25– (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Disiplin soruşturması sonucu öğrencinin kayıtlı 

olduğu dekanlık/müdürlük/öğrenci işleri daire başkanlığına ve ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilir.  

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge’ de hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 29 – (1) Bu yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


