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BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ  

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI  

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Bu Yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim öğretim 

programlarının amaçları, uygulanması ve değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları 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) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Bu Yönergede geçen: 

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

b) Komisyon: Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Öğretim Komisyonunu, 

c) Kurul: Fakülte Yönetim Kurulunu, 

ç) ÖİDB: Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

d) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Bayburt Üniversitesini, 

e) YDE: Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığını 

f) Yeterlik Sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavını, 

g) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Bayburt Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programı hazırlık sınıfını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

 

Amaç 

MADDE 5 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; İngilizce Öğretmenliği 

programına kayıt olan öğrencilerin AODK düzey tanımlarına uygun dört temel dil becerisinde Intermediate (B1+) 

düzeyinde eğitim almalarını ve yeterlik kazanmalarını sağlamaktır. 

 

Eğitim-Öğretim 

MADDE 6 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir 

öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur. YDE’ce hazırlık sınıfı öğrencilerine haftada en az yirmi, en fazla otuz saat olmak 

üzere okutulacak dersler, Komisyonca belirlenir ve Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.  

 

(2) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Eğitim-Öğretim Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. 

Hazırlık eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur. Hazırlık sınıfı eğitim süresi azami 

2 yıldır. Bu süreler içinde hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir. 

 

(3) (Ek: Sen. 15.12.2021-169/15) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

 



Ders Adı Haftalık Saat 

Writing 4 

Grammar 4 

Reading 4 

Maincourse 4 

Speaking 4 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

MADDE 7 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Sınav sonuçlarına itirazlara ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin bitimini izleyen beş iş günü 

içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar YDE’ye yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir. 

İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi YDE tarafından Dekanlığa gönderilir ve 

inceleme sonucu ÖİDB’ye ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, inceleme sonucuna üç iş günü içinde ikinci itirazda 

bulunabilir; bu durumda ilgili kurul tarafından dersin öğretim elemanı dışında üç kişilik bir komisyon kurularak sınav 

evrakı tekrardan incelenir.  İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi ilgili Dekanlık 

tarafından YDE’ye, ÖİDB’ye ve öğrenciye bildirilir. Başvuruların, öğretim elemanı veya komisyon tarafından en geç 

beş iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir. 

b) Öğretim elemanının, sınav notlarına itiraz süresinden sonra notlar ile ilgili herhangi bir maddi hata tespit etmesi 

halinde, düzeltme talebi, öğretim elemanının dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına başvurusu üzerine Dekanlığa 

gönderilir ve inceleme sonucu bir sonraki yarıyılın akademik takviminde belirtilen danışman onay süresi sonuna kadar 

ÖİDB’ye ve öğrenciye bildirilir.  

 

(2) (Mülga: Sen. 27.11.2019-186/15) 

 

Devam Zorunluluğu 

MADDE 8 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o 

derse kayıtlı olmaları ve alınan teorik ve uygulama derslerin en az %80’ine, devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine 

getirmeyen öğrenciler sınavlara alınmaz ve bu öğrencilere D (devamsız) harf notu verilir. Öğrencilerin devam durumları 

ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin listesi YDE tarafından ilan edilir. 

 

(2) (Ek: Sen. 28.8.2018-102/10) Sağlık raporları, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sağlık 

raporu alan öğrencilerin de derslerin en az %80’ine devam etmeleri gerekir. 

 

Mazeret Sınavı 

MADDE 9 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Üniversitemizin Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesinde belirtilen 

mazeretlerden dolayı ara sınavlara giremeyen öğrencilere Kurul kararıyla mazeret sınavı yapılır. Yeterlik sınavları, yıl 

Sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavları ilgili öğretim 

elemanı tarafından belirlenen yer ve saatte yapılır. 

 

Kayıt Dondurma İşlemleri 

MADDE 10 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Hazırlık programında okuyan öğrencilerden kabul edilebilir haklı 

ve geçerli mazereti olanlara Kurul kararıyla bir kez bir öğretim yılı (iki yarıyıl) süreyle kayıt dondurma izni verilir. Bu 

durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlik sınavına girebilirler. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili Esaslar 

MADDE 11 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Hazırlık sınıfı programında beş tür sınav yapılır. Bu sınavlar: 

Yeterlik Sınavı, Ara Sınavlar, Mazeret Sınavı, Yıl Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavlarıdır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü 

olarak uygulanır. 

 

(2) (Ek: Sen. 15.12.2021-169/15) Hazırlık sınıfı programında okutulacak olan derslerin başarı notuna katkı oranları 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

Sınavın Adı Katkı Oranı 

Writing %20 

Grammar %20 

Reading %20 

Maincourse %20 



Speaking %20 

 

 

Yeterlik Sınavı 

MADDE 12 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Bu sınavın uygulanış şekli YDE tarafından belirlenir. Sınavlar 

her iki akademik dönem başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınavın yer ve saati sınav tarihinden 

en az on beş gün önce ilan edilir. 

 

Bu sınav; 

a) AODK çerçevesinde İngilizce Öğretmenliği programına kayıtlı öğrenciler için uygulanır. 

b) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Yeterlik sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. İngilizce 

Öğretmenliği programına yerleştirilen öğrencilerden, yeterlik sınavından başarılı olanlar yerleştirildikleri programın 

birinci yarıyılına kayıt yaptırırlar.Yeterlik sınavı öğrencinin dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) 

ölçecek şekilde düzenlenir. 

ç) Bu sınava girmeyen ya da girip de başarısız olan öğrenciler yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılarak hazırlık 

sınıfına devam ederler. 

 

(2) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Güz yarıyılında yapılan Yeterlik Sınavına fakülteye yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında okuyup başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında kayıt donduran öğrenciler 

ve devamsızlıktan dolayı Yıl Sonu Sınavına giremeyen öğrenciler de katılabilir. Bahar yarıyılında yapılan Yeterlik 

Sınavına ise; güz yarıyılında devam zorunluluğunu yerine getiren yeni kayıtlı öğrenciler ile devam zorunluluğunu 

yerine getirdiği halde hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilgili dönemde ders kaydını yapan öğrenciler girebilir. 

 

(3) (Mülga: Sen. 27.11.2019-186/15) 

 

(4) (Ek: Sen. 27.11.2019-186/15) Ek kontenjanla Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler için 

Yeterlik Sınavı yapılır. Sınav yer ve saati sınav tarihinden en az beş gün önce ilan edilir. 

 

Ara Sınav 

MADDE 13 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programın kapsam ve 

amaçları göz önüne alınarak, yıl içinde en az üç (3) ara sınav yapılır. Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde 

bir ders saati olarak yapılır. 

 

Yıl Sonu Sınavı 

MADDE 14 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Yıl Sonu sınavı, hazırlık eğitiminin akademik yılı sonunda yapılan 

ve süresi iki ders saati olan sınavdır. Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri 

katılabilir. 
 
Bütünleme Sınavı (Ek: Sen. 27.11.2019-186/15) 

MADDE 14/a (1) Öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için; Sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında 

hazırlık sınıfı derslerine kayıtlı olmaları ve bu derslerin Yıl Sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları 

gerekmektedir. 

 

(2) Yıl Sonu sınavından başarısız olup, bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin derse ait notları olduğu gibi korunur. 

 

(3) Bütünleme sınavı; Yıl Sonu sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. 

 

Genel Başarı Notunun Hesaplanması 

MADDE 15 - (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır. 

 

(2) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15) Genel başarı notu, ara sınavların not ortalamasının %60'ı ile Yıl Sonu sınavı notu 

veya girdikleri bütünleme sınavı notunun %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için Yıl Sonu 

sınavından veya girdikleri bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması ve genel başarı notunun 

en az 60 olması gerekmektedir. 

     

(3) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Notların simgeleri ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. 

D: Devamsız, %20 devamsızlık süresini aşan öğrenci süreyi aştığı tarihten itibaren sınavlara giremez. 

G: Geçti 

K: Kaldı 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar 

 

Muafiyet 

MADDE 16 - (1) (Değişik: Sen. 27.11.2019-186/15)   Programa kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf 

sayılabilmeleri için YDE’ ce görüşülmek üzere aşağıda belirtilen belgeler ile muafiyet başvurusu yapmaları gerekir;  

a) YDE tarafından önerilen ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen TOEFL veya IELTS sınavlarından Yükseköğretim 

Kurulu’nca belirlenen eşdeğer puanı aldığını belgelemek,  

b) Daha önce Yabancı Dil (İngilizce) puanı ile öğrenci alan bir programda (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü 

ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim 

Tercümanlık, İngilizce Turizm Rehberliği) İngilizce hazırlık eğitiminden başarılı olduğunu belgelemek, 

c) Ortaöğretim eğitiminin son üç yılını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam 

ettiği ortaöğretim kurumlarında tamamladıklarını belgelemek,  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 18 - (1) (Değişik: Sen. 28.8.2018-102/10) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konular Komisyon tarafından 

karara bağlanır. 

 

Yürütme 

MADDE 18 - (1) Bu Yönergeyi, Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

Yapılan Değişikliğin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

28.8.2018 102/10 

27.11.2019 186/15 

15.12.2021 169/15 

 


