
 
 

 
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 

ĠSTEĞE BAĞLI YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESĠ   

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   

Amaç  

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı: Bozok Üniversitesi isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili 

ilke ve esasları belirlemektir.   

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu yönerge, Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen isteğe bağlı 

yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır.  

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu yönerge, 19.10.2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön Lisans 

Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesi ve 28.06.2009 tarihli 

ve 27272 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanmaktadır.  

Tanımlar  

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen:  

a) Düzey ve/veya kur: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde ( The Common European Framework of Reference 

for Languages(CEFR) belirlenen dil beceri düzeylerini (A1, A2, B1, B2, C1, C2), 

b) Program: Bozok Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına bağlı lisans programlarını, 

c) Bölüm: Yabancı Diller Bölümünü, 

ç) Bölüm Başkanlığı: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını, 

d) Öğrenci: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran lisans öğrencilerini, 

e) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Bozok Üniversitesini, 

ğ) Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen İsteğe 

Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıflarını  

ifade eder.   

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara Ġlişkin Esaslar   

Kayıt,  Kontenjan ve Düzey Belirleme Sınavı  

Madde 5- (1) Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak lisans öğrencileri İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfına 

devam etmek istediklerini kayıtlar esnasında online olarak bildirirler. 

(2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı kontenjanı her yıl eğitim-öğretim yılı başlamadan en az bir ay önce Yabancı 

Diller Bölüm Başkanlığı 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.  



 
 

(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 bu süre içerisinde 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 6- (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir.   

 

Eğitim-Öğretim Süresi    

Madde 7 - (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 dahil değildir.  

 (2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler,  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 Ġlgili Esaslar   

Madde 8- (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından ilgili 

mevzuat çerçevesinde yürütülür. İngilizce dersleri haftada 20 saatten az olmayacak şekilde düzenlenir. 

(2) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile ilgili akademik takvim Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından 

düzenlenir ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.  

(3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında eğitim;  Başlangıç  (Elementary),  Alt-Orta  (Pre-Intermediate), ve Orta 

(Intermediate) olmak üzere üç seviyeden oluşmaktadır.  
 

(4) Yabancı dil dersleri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde (CEFR)  belirlenen düzeylere uygun derslerden 

meydana gelir. Dersler, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin tamamını geliştirmeye yönelik olarak 

düzenlenir. Sınavlar, dört beceriyi dengeli biçimde ölçmeye yönelik olarak hazırlanır.   

 
Devam Zorunluluğu   

Madde 9 - (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, Bölüm 

Başkanlığınca yılsonunda yapılacak Yeterlik Sınavından önce ilan edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler başarısız 

sayılırlar ve bu sınava 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 yılında başlayabilirler.  

Sınavlara Ġlişkin Esaslar ve Başarı Durumu  

Madde 10 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, Düzey Belirleme Sınavı, ara sınavlar, mazeret sınavı, küçük 

sınavlar (quizler), ve yılsonu Yeterlik Sınavı uygulanır. Yabancı Diller Bölümü 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 bölüm başkanlığınca 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 sınavında aldıkları puanlara göre 

başlangıç (A1, A2), orta-öncesi (A2, B1), orta (B1, B2) kurlarından birine yerleştirilir. 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 Bölüm Başkanlığı 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 (make-

up) 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 yapılan sınavdır. Öğrencilerin bu sınava girme hakkı elde edebilmeleri için devam zorunluluğunu 

yerine getirmiş olmaları gerekir.  

e) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için düzenlenir. Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle 

birlikte, mazeretin bitim tarihini takip eden 7 gün içinde, bir dilekçe ile bölüm başkanlığına yapılır. Bu sürenin 

geçmesinden sonra yapılan müracaatlar işleme konulmaz.  

 (3) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında her türlü ölçme ve değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılır. 

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, yapılacak sınavlar ve ölçme-değerlendirme araçlarının aşağıdaki tabloda belirtilen 

ağırlıklarına göre hesaplanır.  

 

 1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR) 

Kısa Sınavlar %10 %10 

Ara Sınavlar %15 %15 

Ders içi Performans %5 %5 

Yeterlik Sınavı - %40 

 

(4) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında açılan düzeyler arasında geçiş yalnızca güz yarıyılı sonunda yapılır. 

Öğrenciler Güz yarıyılı sonundaki puan ortalamaları esas alınarak, derslerine giren öğretim elemanlarının önerisi ve 

Bölüm Başkanının onayı ile bir üst düzeye veya bir alt düzeye geçebilirler. Düzey değişikliği onaylanan öğrenciler eski 

düzeylerine dönemezler. 

 
 

(5) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında, Yeterlik Sınavından en az 60 puan almak koşuluyla, yılsonu başarı puanı 60 ve üzeri 

olan öğrenciler başarılı sayılır.   

 

Sınav Sonucuna Ġtiraz   

Madde 11 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı 

olarak başvurarak, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Başvuru üzerine, Bölüm Başkanlığı 

tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından incelenerek yazılan rapor doğrultusunda Bölüm Başkanlığı 

tarafından karara bağlanır. Yapılan inceleme sonucunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılır. Bu sürenin 

bitiminden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, en geç 5 iş günü içinde incelenir. 

(2) Komisyon tarafından incelenen ve Bölüm Başkanlığı tarafından karara bağlanan sınav kâğıdına ilişkin Üniversitenin 

kurum ya da kurullarına tekrar itiraz edilemez.  

Başarı Belgesi   

Madde 12 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilere, yılsonu başarı puanlarına 

göre seviyelerine uygun Başarı Belgesi (Sertifika) verilir. 

 (2) Yılsonunda devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan öğrencilere Katılım Belgesi verilir. Bu öğrenciler 

programlarına başladıkları akademik yıldan itibaren normal eğitim-öğretim süresi içerisinde isterlerse yapılan yeterlik 

sınavlarına girebilir ve gerekli puanı aldıkları takdirde kendilerine Başarı Belgesi (Sertifika) verilir. 

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere herhangi bir belge verilmez.  

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet  

Madde 13 - (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarılı 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 

başarısız olan öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda Zorunlu Ortak Yabancı Dil Derslerini almak ve başarmak 

zorundadırlar. Ancak öğrenciler, ilgili dersler için programlarına başladıkları ilk yılın başında Muafiyet Sınavına 

girebilirler.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük Ve Yürütme  

Yönergede hüküm bulunmayan haller   

Madde 14 – (1) Bu Yönetmelikte 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, 19.10.2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön 

Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.  

  

Yürürlük  

Madde 15- (1) Bu yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 16- (1) Bu yönerge hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


