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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI YÖNERGESİ 

Amaç  

Madde 1- (1) (Değişik: Sen. 28.01.2016-10/02)  Bu Yönergenin amacı, Bayburt Üniversitesine yeni kayıt yaptıran 

birinci sınıf öğrencilerinin, Zorunlu Yabancı Dil dersinden muaf olunmasına ilişkin, yabancı dil muafiyet sınavı ile 

ilgili düzenlemeleri belirlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2- (1) (Değişik: Sen. 30.10.2019-173/14) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında Ön lisans ve lisans 

programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav 

tekrarlanır.  

 

Dayanak  

Madde 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-

Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.  

 

Uygulama  

Madde 4- (1) (Değişik: Sen. 30.10.2019-173/14) Yabancı Dil Muafiyet Sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava 

katılmak isteyen öğrenciler, belirtilen tarih ve saatte sınav salonlarında hazır bulunurlar. Sınava katılmayan öğrenciler 

tabii oldukları müfredatlarda yer alan yabancı dil derslerini almak zorundadır ve ek kontenjanla kaydolan öğrenciler 

için açılan sınava giremezler. 

2) (Ek: Sen. 30.10.2019-173/14) Öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı yılda sınava girebilirler. Bir önceki 

yılda/yarıyıllarda kayıt donduran öğrencilerden kayıt dondurduklarını belgeleyen öğrencilerde sınava girebilirler. Bu 

öğrencilerin sınavı sadece harf notu oluşmayan Yabancı Dil dersleri için geçerlidir.  

 

Madde 5- (1) Başka bir üniversiteden yatay geçişle üniversitemize gelen öğrencilerden geldikleri üniversitede yabancı 

dil dersini alıp başarısız olanlar, muafiyet sınavlarına alınmazlar ve dersi tekrar ederler.  

 

Madde 6- (1) (Değişik: Sen. 30.10.2019-173/14) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında akademik 

takvimde veya üniversite web sayfasında ilan edilen tarihte yapılır. Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı İngilizce 

olarak uygulanır. 

 

Değerlendirme  

Madde 7- (1) (Değişik: Sen. 30.10.2019-173/14) Test sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 50 veya daha 

yukarı puan alan öğrencilerin iki saatlik zorunlu yabancı dil dersi/dersleri, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin birinci fıkrasında yer alan not aralıklarına göre başarılı sayılarak harf 

notu verilir. 

 

Madde 8- (1) Sınav sonuçları en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.  

 

Yürürlük:  

Madde 9- (1) Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme:  

Madde 10- (1) Bu Yönergeyi Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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