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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarının
eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen:
a) Akademik yıl: İki dönemi (güz ve bahar yarıyılı),
b) Birim: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulları
c) Düzey ve/veya kur: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde (The Common European
Framework of Reference for Languages) belirlenen dil beceri düzeylerini (A1, A2, B1, B2,
C1, C2),
d) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yürütülen İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarını
e) Program: Yozgat Bozok Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına bağlı lisans
programlarını,
f) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,
ı) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
i) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıflarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Eğitim ve Öğretimi
Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler
Madde 5- Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, üniversitede lisans düzeyinde yabancı dilde
eğitim-öğretim yapılan bir programa kayıt-kabulünü yaptırmış ve akademik yılı başında
yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına (Muafiyet Sınavı) katılmamış veya katılıp da bu
sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir.
Eğitim ve Öğretimin Amacı
Madde 6- Hazırlık eğitimi ve öğretiminin amacı; öğrencileri, kayıt oldukları eğitim-öğretim
programlarında öngörülen yabancı dilde okutulan dersleri takip edebilecek düzeye
getirmektir.
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Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 7- (1) Zorunlu Hazırlık Eğitim ve Öğretimi 2 (iki) yarıyıldan ibarettir. Bir yarıyıl 1416 haftadır.
(2) Zorunlu Hazırlık eğitimi ve öğretimi süresince dersler haftada en az 20 (yirmi) saattir.
Haftalık ders saatleri yarıyıllara ve/veya düzey gruplarına göre 30 (otuz) saate kadar
artırılabilir.
(3) Eğitim-Öğretim Yılı başında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından 70 veya daha
yukarı not alanlar hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılırlar. Bu sınavda başarısız
olan öğrenciler hazırlık eğitim ve öğretimlerine devam ederler.
(4) İki Eğitim-Öğretim Yılı süresince zorunlu hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin, 3. Eğitim-Öğretim Yılı başında yapılacak olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında
başarısız olmaları durumunda kayıtlı oldukları diploma programı ile ilişiği kesilir. İlişikleri
kesilen öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde kayıt
oldukları eğitim programına en yakın Türkçe ile eğitim-öğretim yapan programa
yerleştirilebilirler. Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencileri hazırlık programını başarı ile
tamamlayıncaya kadar bölümlerinden ders alamazlar.
(5) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, yılsonu sınavına giremezler. Ancak, devamsızlıktan
kalan öğrencilerin yıl içi ortalamalarına bakılmaksızın müteakip yılın Yabancı Dilde Yeterlik
Sınavına girme hakları vardır.
Eğitim-Öğretim Programları
Madde 8-(1)Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan veya Yabancı dil eğitim-öğretimi yapan
birimlerin hazırlık programları ilgili bölümün/programın önerisi, birim kurul kararı ve
Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Zorunlu Hazırlık Programı öğrencilerinin sınıfları kayıtlı bulundukları bölüm dikkate
alınarak ve muafiyet sınavlarından aldıkları puana göre gruplara ayrılabilir.
Sınavlar
Madde 9- (1) Zorunlu Hazırlık eğitim-öğretimde; yabancı dilde yeterlik sınavı, düzey
belirleme sınavı, ara sınavlar, haberli veya habersiz küçük sınavlar (quizler), mazeret sınavı,
yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de
sözlü yapılabilir.
(a)Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Muafiyet Sınavı)
(1) Zorunlu Hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılacak
Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılmamaları veya katıldıkları halde başarısız olmaları
durumunda, hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar.
(2) Yeterlik Sınavından, 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan, bir başka
üniversitenin ilgili yabancı dil eğitimi bölümlerinin hazırlık sınıflarını başarı ile tamamladığını
belgeleyen, herhangi bir üniversiteden ilgili yabancı dil eğitimi bölümlerine yatay geçişle
gelen ve aşağıda belirtilen ilgili bölüm/ anabilim dalı için istenen minimum puanları sağlayan
öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf tutulurlar.
Anabilim dalları için geçerli belgeler ve istenen minimum puanlar aşağıdadır.
Sınav Adı ve Açıklaması
Gerekli
Bölümler / Anabilim Dalları
Minimum
Puan
Muafiyet Sınavı
70
Tüm Bölümler /Anabilim Dalları
TOEFL IBT (Test of English as a
84
İngilizce Öğretmenliği
2

Foreign Language)
PTE (First Certificate in English)

71

CAE (Certificate in Advanced English)

C

CPE (Certificate in Advanced English)

C

YDS/YÖKDİL vb. ÖSYM’nin yaptığı
sınavlar

80

İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı

(3) Muafiyet sınavına eşdeğer sayılan yukarıda belirtilen uluslararası sınavlar için geçerlilik
süresi aranmaz, ancak ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan geçerlilik süresini aşmamış olması şarttır. Üzerinde
geçerlilik tarihi olan yabancı dil belgeleri eşdeğerlikte dikkate alınmaz.
(4) Eşdeğerlik belgeleri Üniversiteye ders kayıt döneminin ilk günü ve yılsonunda
gerçekleştirilen yılsonu sınavından sonraki ilk hafta içerisinde öğrencinin kayıtlı olduğu
birimin öğrenci işlerine verilir. Birim Yönetim Kurulu, eş değerlikleri ve muafiyet taleplerini
ders kayıt dönemi haftasında sonuçlandırır. Bu tarihler dışında hazırlık sınıfından muafiyet
için başvuru dilekçesi alınmaz. Zorunlu Hazırlık sınıfından muaf olan öğrencilerin intibakları,
birinci sınıfın güz yarıyılında yapılır.
(5) Herhangi bir nedenle Yeterlik Sınavına girmeyen öğrencilere telafi sınav hakkı verilmez.
(b) Ara Sınavlar: Bu sınavlar Yabancı Diller Hazırlık Programından faydalanan tüm
öğrencilere uygulanır. Zorunlu Hazırlık eğitiminde ara sınavların sayısı her eğitim-öğretim
yılı başında Yüksekokul Kurulunca belirlenir. Ara sınav tarihleri, Yüksekokul Müdürlüğünce
ilan edilir.
(c) Küçük Sınavlar (quizler): Ara sınavlara ek olarak, küçük sınavlar (quizler) da yapılabilir.
Bir eğitim-öğretim yıl boyunca yapılacak küçük sınavların sayısı ve ağırlığı (başarı notuna
katkısı) Yüksekokul Kurulunca belirlenir.
(d) Mazeret Sınavı: Geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve bu durumlarını
belgeleyen öğrencilere mazeret sınavlarına katılma hakkı Yüksekokul Yönetim Kurulunun
kararı ile verilebilir. Mazeret sınavı sadece ara sınavlar için uygulanır. Mazeretlerin geçerli
olabilmesi ile ilgili şartlar bu Yönergenin 15. Maddesinde belirtilmiştir.
(e) Yılsonu Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık eğitim-öğretimi gören
öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yılsonu sınavına girmeye hak
kazanırlar. Yılsonu sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır.
(f) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler, yılsonu sınavında
başarısız olmaları veya yılsonu sınavına girememeleri durumunda bütünleme sınavına
girebilirler. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dilde Yeterlik
Sınavına girebilirler.
Madde 10 – (1)Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bölümlere kayıt olan öğrencilerin
Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı ve Yılsonu Sınavı kayıtlı bulundukları bölüm/programlar
tarafından da hazırlanabilir ancak yüksekokul müdürlüğünce uygulanır.
(2) Bu sınavların dört beceriden (dinleme, konuşma, okuma, yazma) oluşan bölümlerinin her
birinin sınav puan ağırlığı %20’ nin altında olamaz.
Başarı Notları ve Değerlendirme
Madde 11 – (1) Zorunlu Hazırlık programındaki öğrencilerin başarı notu; yeterlik sınavı
başarı notu, yarıyıl içi notları ve yılsonu sınavı başarı notu ile belirlenir. Bunlardan;
(a) Yeterlik sınavı başarı notu; 100 puan üzerinden en az 70 puandır.
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(b) Yıl içi not ortalaması; her yarıyıl için ara sınavlar, varsa kısa süreli sınavlar göz önüne
alınarak hesaplanır. Ara sınavların yıl içi notuna katkısı % 70, kısa süreli sınavların (quizler)
katkısı % 30’dur. Her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan yıl içi notları yukarıda belirtilen yüzde
oranları doğrultusunda tek bir ara sınav notu olarak hesaplanır. Kısa süreli sınav notu
olmaması halinde ara sınav not ortalaması, sınav notlarının aritmetik ortalamasıyla
hesaplanır.
(c) Yıl Sonu Başarı Notu; ara sınav notları ortalamasının %40`ı ve yılsonu sınavında alınan
puanın %60`ının toplanması suretiyle belirlenir. Başarı notu 70 puan veya daha fazla olan
öğrenciler başarılı sayılırlar.
(d) Yabancı dil zorunlu hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere yabancı dil
yeterlik belgesi verilir.
Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 12- (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederek, sınav kâğıdının yeniden
değerlendirilmesini isteyebilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Başvuru üzerine, yüksekokul müdürü tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyonca
incelenerek yazılan rapor doğrultusunda, yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanır.
Yapılan inceleme sonucunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. İtirazlar en geç 15 iş
günü içinde incelenip sonuçlandırılır.
(2) Komisyon tarafından incelenen ve yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanan sınav
kâğıdına ilişkin Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.
Öğrencilerin Derslere Devamı
Madde 13- (1) Öğrencilerin almış oldukları dersin ya da derslerin yıl içerisindeki toplam ders
saatinin %85’ine devam etmeleri zorunludur. Aksi halde “Devamsız” sayılırlar. Bu
durumdaki öğrenciler yılsonu sınavı öncesinde ilan edilir ve yılsonu sınavına giremezler.
(2) Rektörlük tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler etkinlik
süresince izinli sayılır ve katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.
(3) Devamsızlık ya da başarısızlık nedeniyle ikinci eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfını
tekrar eden öğrencilerin derslere devam etmesi zorunludur.
Başarısız Öğrencilerin Durumu
Madde 14 - Zorunlu Hazırlık sınıfında birinci akademik yılın sonunda herhangi bir nedenle
başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil
Yeterlik Sınavına katılabilirler. Bu sınavda ara sınav katkısı aranmaz. Başarısız olan
öğrenciler hazırlık sınıfını bir kez daha tekrar ederler. İki eğitim-öğretim yılı süresince
hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin, üçüncü eğitim-öğretim yılı
başında yapılacak olan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavında da başarısız olmaları durumunda
kayıtlı oldukları program ile ilişiği kesilir.
Mazeretler
Madde 15- Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru kanıtlayıcı belgelerle
beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan mazeret başvuruları kabul edilmez.
Sağlık raporunun mazeret sınavına esas olabilmesi için, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans ve
Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması
gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Girmeleri durumunda,
girdikleri sınavlardan alınan notlar geçersiz sayılır. Yabancı dil yeterlik sınavı, yılsonu ve
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küçük sınavların mazereti yoktur, ancak yılsonu sınavına ve/veya bütünleme sınavına
giremeyen öğrencilerin müteakip öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavına
girme hakları vardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar
Kontenjan, Kayıt ve Düzey Belirleme Sınavı
Madde 16- (1) Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak lisans öğrencileri üniversitemize kayıt
yaptırırken İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini elektronik
ortamda bildirmeleri gerekmektedir.
(2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı kontenjanı her yıl eğitim-öğretim yılı başlamadan
en az bir ay önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Belirlenen
kontenjandan daha fazla başvuru olması halinde mevcut kontenjan; her bir birimden hazırlık
sınıfı için başvuru yapan öğrenci sayısının toplam başvuru sayısına oranı ölçüsünde birimlere
dağıtılır. Birimlere ayrılan kontenjan kadar öğrenci ÖSYM yerleştirme puanına göre seçilir.
(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler 1. yarıyıl (güz) ders
kayıt döneminden sonra yaptırdığı kayıttan vazgeçemezler.
(4) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılı
başında yapılacak Düzey Belirleme Sınavına girmek zorundadır. Bu sınav Yabancı Dil
Muafiyet Sınavıyla birlikte yapılabilir.
(5) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin listesi öğrencilerin
kayıtlı olduğu programa gönderilir.
(6) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler Hazırlık sınıfını
başarılı veya başarısız olarak tamamlayana kadar kayıtlı oldukları programlardan ders
alamazlar.
(7) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrenciler dışında misafir veya dinleyici
olarak hiçbir kişi kabul edilmez.
Eğitim-Öğretim Dili
Madde 17- İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.
Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 18 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı birbirini takip eden iki yarıyıldan
oluşur. İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçen süre, öğrencilerin kayıt oldukları
eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yasal eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
(2) Bir yılsonunda öğrenciler İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yılsonu başarı durumları
ne olursa olsun takip eden ilk akademik yılın başında Üniversitemizde kayıt yaptırdıkları
programda eğitim öğretimlerine devam ederler.
(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına en fazla bir yıl süreyle devam edilir ve tekrar
edilemez.
Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar
Madde 19- (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. İngilizce dersleri haftada 20
saatten az olmayacak şekilde düzenlenir.
(2) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında eğitim; Başlangıç (A1, A2), Alt-Orta (A2, B1) ve Orta
(B1, B2) olmak üzere üç düzeyden oluşmaktadır.
(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile ilgili akademik takvim Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.
(4) Yabancı dil dersleri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirlenen düzeylere
uygun kurlardan oluşan derslerden oluşur. Dersler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma
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becerilerinin tamamını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir. Sınavlar, dört beceriyi dengeli
biçimde ölçmeye yönelik olarak hazırlanır.
Derslere Devam Zorunluluğu
Madde 20 - (1) Öğrenciler, İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslerin %80’ine
devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin
hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz.
(2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenciler, Yüksekokul tarafından yılsonunda yapılacak Yeterlik Sınavından önce ilan edilir.
Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılırlar ve Yeterlik Sınavına katılamazlar.
(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenciler, hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılırlar ve kayıtları silinir. Bu şekilde Hazırlık
Sınıfından kayıtları silinen öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programına ancak bir sonraki
eğitim-öğretim yılı başında başlayabilirler.
Sınavlara İlişkin Esaslar ve Başarı Durumu
Madde 21 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, Düzey Belirleme Sınavı, ara
sınavlar, mazeret sınavı, küçük sınavlar (quizler), öğrenci izleme dosyası (Port folyo) ve
yılsonu Yeterlik Sınavı uygulanır. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerekli görüldüğü
takdirde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü olarak yapılabilir. Quiz dışındaki sınavlar dört beceriyi ölçecek şekilde hazırlanır
ve en az iki öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon
üyeleri Yüksekokul Müdürü tarafından belirlenir.
(2) Akademik yıl içinde yapılacak sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtildiği gibidir.
(a) Düzey Belirleme Sınavı, İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam etmek isteyen
öğrencilerin dil seviyesini belirlemek için güz yarılı başında yapılan sınavdır. Öğrenciler,
düzey belirleme sınavının sonucuna göre Başlangıç (A1, A2), Alt-Orta (A2, B1) ve Orta
(B1, B2) düzeylerdeki sınıflara yerleştirilir. Bu düzeylerin puan aralıkları Yüksekokul
tarafından belirlenir. Öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınava
girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez ve öğrenciler açılan en alt düzeydeki
sınıfa dahil edilirler.
(b) Ara sınavlar her yarıyılda en az 2 (iki) kez yapılır. Ara sınavların tarihleri Yüksekokul
tarafından sınavdan en az 15 gün önce öğrencilere duyurulur.
(c) Küçük sınavlar (quizler), öğrencilerin derslere karşı ilgisini artırmak, öğrendiklerini kısa
aralıklarla ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla önceden duyurulmaksızın ders
saatlerinde yapılan sınavdır. Her yarıyılda en az 5 (beş) küçük sınav yapılır. Küçük sınavlara
yalnızca o an derste olan öğrenciler katılır. Bu sınavların mazeret sınavları yoktur. Sınava
girmeyen öğrenciler "0" (sıfır) puan almış sayılır.
(d) Yeterlik Sınavı, eğitim-öğretim yılı sonunda, İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları
akademik takviminde belirtilen tarihte yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavdır.
Öğrencilerin bu sınava girme hakkı elde edebilmeleri için devam zorunluluğunu yerine
getirmiş olmaları gerekir.
(e) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için düzenlenir. Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli
sayılmasına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretler ile
ilgili her türlü başvuru kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en
geç 3 gün içinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Süresi içinde
yapılmayan mazeret başvuruları kabul edilmez. Sağlık raporunun mazeret sınavına esas
olabilmesi için, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları
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süre içinde sınavlara giremezler. Girmeleri durumunda, girdikleri sınavlardan alınan notlar
geçersiz sayılır. Yabancı dil yeterlik sınavı, yılsonu ve küçük sınavların mazereti yoktur.
(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında her türlü ölçme ve değerlendirme, 100 puan
üzerinden yapılır. Öğrencinin yılsonu başarı puanı, yapılacak sınavlar ve ölçmedeğerlendirme araçlarının aşağıdaki tabloda belirtilen ağırlıklarına göre hesaplanır.
Kısa Sınavlar
Ara Sınavlar
Portfolyo ve Ders içi
Performans
Yeterlik
Sınavı

1. YARIYIL (GÜZ)
%10
%15
%5
-

2. YARIYIL (BAHAR)
%10
%15
%5
%40

(4) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıfında başarılı sayılmaları için yılsonu başarı puanı 60
ve üzerinde olmalıdır.
(4) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında öğrencilerin yeterlik sınavından en az 60 puan alması
gerekir. Yılsonu başarı puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan ancak yılsonu başarı puanı 50-60
arasında olan öğrenciler bölümlerinde okutulan zorunlu yabancı dil eğitiminden muaf olur.
Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 22 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederek, sınav kâğıdının yeniden
değerlendirilmesini isteyebilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Başvuru üzerine, yüksekokul müdürü tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyonca
incelenerek yazılan rapor doğrultusunda, yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanır.
Yapılan inceleme sonucunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. İtirazlar en geç 15 iş
günü içinde incelenip sonuçlandırılır.
(2) Komisyon tarafından incelenen ve yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanan sınav
kâğıdına ilişkin Üniversitenin kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.
Başarı Belgesi
Madde 23 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilere
Başarı Belgesi verilir. Başarılı olan öğrencilerin diploma ekinde hazırlık sınıfında başarılı
olmuştur ibaresi yer alır.
(2) Yılsonunda devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan öğrencilere Katılım Belgesi
verilir. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları programlara başladıkları eğitim-öğretim yılından
itibaren mezun olana kadar isterlerse yapılan yeterlik sınavlarına girebilir ve gerekli puanı
aldıkları takdirde kendilerine Başarı Belgesi verilir.
(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere herhangi bir belge verilmez.
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet
Madde 24 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı veya yılsonu başarı puanı
50-60 arasında olan öğrenciler kayıtlı oldukları programda Mesleki İngilizce hariç zorunlu
ortak Yabancı Dil derslerinden (zorunlu YÖK dersleri) muaf tutulurlar.
(2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında devamsızlıktan başarısız veya devam koşulunu
yerine getirdiği halde yılsonu başarı notu 50 (elli)’nin altında olan öğrenciler, kayıtlı oldukları
programlarda Zorunlu Ortak Yabancı Dil Derslerini almak zorundadırlar. Ancak öğrenciler,
ilgili dersler için programlarına başladıkları eğitim-öğretim yılından itibaren Muafiyet
Sınavlarına girebilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük Ve Yürütme
Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde 25 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/12/2008 tarihli ve 27074
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Yozgat Bozok
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 26- (1) Bu Yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 27 - (1) Senato tarafından 12/02/2015 tarih ve 2015.002.010 nolu karar ile kabul
edilen İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 28- (1) Bu yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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