BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünce yürütülen eğitim- öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi, 44’üncü ve 49’uncu maddeleri ile
14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının
Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 3’ üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge’de geçen
a) Ara Sınav: Hazırlık sınıflarında her yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
b) 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,
c) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam sınavını,

ç) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Diller Bölümü kapsamında öğrencilere zorunlu veya isteğe
bağlı olarak yabancı dil eğitimi veren sınıfları,
d) Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından

belirlenen ve hazırlık sınıflarının koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,
e) Kısa Sınav: Hazırlık sınıflarında dönem içerisinde yapılan sınavları, proje, porfolyo

ve sunum gibi uygulamaları,
f) Kısmen Yabancı Dil Eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az

%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,
g) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri

Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı,
Koordinatörlüğü: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
tarafından belirlenen kişilerden oluşan ve hazırlık sınıflarının sınav programını ve
sınavlarını hazırlamaktan ve yürütülmesini sağlamaktan sorumlu öğretim
elemanlarından oluşan birim,
h) Ölçme-Değerlendirme

ı) Program Geliştirme Koordinatörlüğü: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından
belirlenen kişilerden oluşan ve hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim müfredatını
hazırlamaktan ve uygulanmasını kontrol etmekten sorumlu öğretim elemanlarından
oluşan birim,
i) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörü’nü,
j) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosu’nu,
k) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık sınıfı öğrencilerinin seviyesini belirlemek için yapılan

sınavı,
l) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,
m) Yabancı Dilde Eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde

verildiği eğitimi,
n) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nı,
o) Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı: Öğrencilerin, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II

derslerinden muaf olmaları için girmek zorunda oldukları sınavı,
ö) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nı,
p) Yeterlilik Sınavı: Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programına dâhil olan

öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından muaf olmaları için girmek zorunda
oldukları sınavı,
q) Yılsonu Sınavı: Hazırlık sınıflarında yılsonunda yapılan genel sınavı,
r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
s) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
t) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
u) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan

programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
v) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendine göre fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda okutulması zorunlu olan
yabancı dil derslerini, ifade eder.
MADDE 4 – (1) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı her akademik yıl başlangıcında bir
Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü belirler.
(2) Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından
belirlenen hazırlık sınıflarında görev alacak öğretim elemanlarının koordinasyonundan,
Program Geliştirme Koordinatörlüğü iş birliğiyle öğretim planının hazırlanması, sınıfların
oluşturulması, ders materyallerinin hazırlanmasından ve Ölçme-Değerlendirme
Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden
sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Genel Esaslar
Hazırlık Eğitimi
MADDE 5 – (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.
MADDE 6 - (1) Üniversitenin ilgili programlarında yer alan Arapça dışındaki yabancı
dillerde hazırlık sınıflarının eğitim-öğretimi Yüksekokul tarafından yürütülür.
MADDE 7 - (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim, bu
yönergedeki esaslar çerçevesinde yürütülür.
MADDE 8 - (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 isteğe bağlı ve zorunlu
hazırlık sınıfı öğrencilerine, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından başarı sertifikası verilir.
Eğitim süresi ve devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıflarının akademik takvimi her yıl Senato tarafından karara
bağlanır.
(2) Bir akademik yıl, her biri on dört haftadan 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) (Değişik : Senatonun 18/12/2019 tarih ve 2019/15-02 sayılı kararı) 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 Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna
bildirilir.
(6) Hazırlık sınıfı eğitimi süresince derslerin % 85’ine devam zorunludur. Öğrencilerin

derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir.
Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler aynı öğretim yılı içinde yapılan yılsonu ve
bütünleme sınavına 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.
MADDE 10 – (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 kesin kayıt ya da
UBYS üzerinden yapacakları ön kayıt işlemleri sırasında bildirirler. Lisansüstü ve özel yetenek
sınavıyla yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri sırasında hazırlık eğitimi görmek istediklerine
dair dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederek başarılı
olmak ya da muafiyet şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.
Hazırlık eğitimi öğrencileri
MADDE 11 – (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 kredilik 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.
Zorunlu hazırlık sınıfı
MADDE 12 – (1) Zorunlu hazırlık sınıflarında yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı
olup hazırlık eğitiminden muaf olanlar hariç, öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmekle yükümlüdürler.
(2) İlk yıl devam şartını yerini getirip başarısız olan öğrencilerin eğitim-öğretimin

başladığı ilk hafta içinde dilekçe ile başvuru yapması ve ilgili yönetim kurulunun uygun
görmesi durumunda kendi imkânları ile yabancı dil eğitimi almasına izin verilir. Bu
öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 15’nci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinde belirtilen puanları veya yılsonu sınavından 60 puan ve üzeri alanlar zorunlu
hazırlık sınıfını başarmış sayılır. Başarısız olanların zorunlu hazırlık programdan ilişiği kesilir.
(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, ilgili bölümün muafiyet ve
intibak komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin

programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim
dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri
durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla,
öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan
taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine
merkezi olarak yerleştirilebilirler.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya başarısız olanlar
yerleştirildikleri programda öğrenimlerine devam ederler.
(2) (Değişik : Senatonun 24/09/2020 tarih ve 2020/16-02 sayılı kararı) İsteğe bağlı hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrenciler, öğrenimleri boyunca İngilizce yeterlilik sınavına girebilir ve
başarılı olmaları durumunda sertifika almaya hak kazanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavı
Muafiyet
MADDE 14 – (1) Aşağıda durumu belirtilen öğrenciler her akademik yılın başında
yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına katılabilir ve sınavdan (c) bendinde belirtilen
durumuna uygun puanı almak şartıyla hazırlık sınıfından muaf olabilirler:
a) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim programına ilk

defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında yabancı dil
yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.
b) (Değişik : Senatonun 29/07/2020 tarih ve 2020/11-03 sayılı kararı) Hazırlık sınıfına

daha önce kayıt yaptıran ve başarısız olanlar.
(c) Yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden,
kısmen yabancı dilde eğitim veren programlardaki öğrencilerin, tamamen yabancı dilde
eğitim veren önlisans programlarındaki öğrencilerin ve eğitim dili Türkçe olup isteğe
bağlı hazırlık okuyan öğrencilerin en az 60 puan; tamamen yabancı dilde eğitim veren
lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan ve lisansüstü öğrencilerinin ise en
az 80 puan almaları gerekmektedir.
2) 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.

3) (Değişik : Senatonun 18/12/2019 tarih ve 2019/15-02 sayılı kararı) ÖSYM tarafından

yapılan yabancı dil sınavları ile YÖK tarafından bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından YDS'ye göre karşılıkları, kısmen yabancı dilde eğitim
veren programlardaki öğrencilerden, tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans
programlarındaki öğrencilerden ve isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olmuş
öğrencilerden en az 60 puan, tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki
öğrencilerden en az 75 puan almış olanlar; ilgili 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 Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi koşuluyla,
4) Daha önce başka bir üniversitede hazırlık eğitimi görmüş ve başarılı olmuş olanlar.

Seviye Tespit Sınavı
MADDE 15– (1) Hazırlık sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler yapılacak seviye tespit
sınavına girerler. Sınav sonucuna göre öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı
seviyelerine göre orta düzey (A), ön orta düzey (B), temel düzey (C), başlangıç düzeyi (D)
şubelerine ayrılır. Herhangi bir nedenle sınava girmeyen öğrenciler derslere başlangıç düzeyi
(D) şubesinden devam ederler. Bu şubelerin puan aralıkları Üniversitenin Hazırlık Sınıfları
Ölçme-Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
Sınav türleri
MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencinin akademik yıl içinde dil
becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik olarak; yabancı dil yeterlilik sınavı,
yabancı dil seviye belirleme sınavı, kısa sınavlar, ara sınavlar, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı
ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak birden
çok oturumda uygulanabilir. Sınavlar şunlardır:
a) (Değişik : Senatonun 29/07/2020 tarih ve 2020/11-03 sayılı kararı) Yeterlilik
Sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını
yaptırmış olan öğrenciler ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi almış ve 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
veya sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Başarılı sayılabilmek için
100 tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlardaki
öğrencilerin, tamamen yabancı dilde eğitim veren önlisans programlarındaki
öğrencilerin ve isteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olmuş öğrencilerin en az 60
puan, tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az
75 puan, lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.
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 şubelerin yeniden belirlenebilmesi için yıl içinde de
yapılabilir.

c) Kısa Sınavlar: Kısa sınavlar, sınav, proje, portfolyo ve sunum gibi uygulamalardan
oluşabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilmez ve telafileri yoktur.
ç) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları
göz önüne alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde iki ara sınav yapılır. Sınavlar eğitimöğretim 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 eğitimöğretim yılı sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılır.
e) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olan ve girmeyen öğrenciler katılır.
f) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri
Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik
mazeret sınavı yapılır.
(2) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Yabancı Diller Bölüm

Başkanlığı ile iş birliği içinde Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörlüğü ve Ölçme –
Değerlendirme Birim Koordinatörü tarafından belirlenmiş sınav komisyonu tarafından yapılır.
Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların yapılış şekli
Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü ve Ölçme Değerlendirme Birim Koordinatörü tarafından
belirlenip öğrencilere duyurulur.
(3) Ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Kısa

sınavların programı akademik takvimde ilan edilmez, herhangi bir ders saati içinde uygulanır.
Sınav günleri ve oturum bilgileri en az 7 gün öncesinden duyurulur.
(4) Sınav sonuçları Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde Hazırlık Sınıfları

Koordinatörlüğü ve sınıf danışmanları tarafından ilan edilir.
(5) Uygulaması tamamlanmış sınav kâğıtları iki yıl süre ile arşivde muhafaza edildikten

sonra imha edilir.
Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 17 – (1) Başarı notu; kısa sınavlar, ara sınavlar ile genel veya bütünleme
sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Kısa sınavlarla ara sınav sonuçlarının
başarı notuna katkı oranı %50, yılsonu genel veya bütünleme sınavlarının katkısı ise %50’dir.
(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu veya bütünleme sınavından 100 tam
puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır. Başarı notu
öğrencinin not dökümünde (transkript) belirtilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz notların duyurulmasını izleyen üç gün
içerisinde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce sınavı
yapan sınav komisyonuna iletilir. Sınav komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu
maddi hata tespit edilirse sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.
Mazeretler
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı
hâlinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin,
belgeleriyle beraber, ara sınavın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde Yüksekokul
Müdürlüğüne 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.
(4) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi

temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm
mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.
Öğrenime ara verme
MADDE 20 – (1) Öğrenime ara verme yıl üzerinden değerlendirilir. Kabul edilebilir
haklı ve geçerli mazereti olsa dahi hazırlık sınıfı öğrencilerine bir yarıyıl izin verilmez, ancak
bu öğrencilere bağlı oldukları Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından sadece bir
defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara verme hakkı verilebilir. İzin talebinin,
eğitim-öğretim başladıktan itibaren ilk dört hafta içinde yapılması gerekir. Bu şekilde izin alan
bir öğrenci derslere ve sınavlara giremez. Öğrencinin öğrenim harcı ile ilgili yükümlülüğü ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç olmak üzere
bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlilik sınavına girerler,
zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinden başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam ederler.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 21 – (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 Yönergedeki hükümlerine 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 geçme notunu almaları durumunda bölümlerine devam
edebilirler. Başarısız olanlar sene tekrarı yapmak zorundadırlar.

Sertifika
MADDE 22 – (1) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Yüksekokul
Müdürlüğü tarafından başarı sertifikası verilir. Sertifikalar hazırlık eğitimlerini
tamamlamalarının ardından öğrencilere teslim edilmek üzere bağlı bulundukları fakülte ve
yüksekokullara gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 23 – (1) Ortak 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 birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda
oldukları Yabancı Dil I ve II dersleridir. Yabancı Dil I ve II dersleri uzaktan eğitim yoluyla
Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülür.
(2) (Değişik : Senatonun 24/09/2020 tarih ve 2020/16-02 sayılı kararı) Öğrencinin, ortak
zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı ayrı bir yabancı dil muafiyet sınavı ile
tespit edilir. Bu sınava YDİ101 ve YDİ102 derslerini ilk defa alacak olan öğrenciler ile daha
önce bu dersleri alıp başarılı olamayan öğrenciler girebilirler. Bu sınavdan aldığı nota karşılık
gelen harf değeri transkriptlerine işlenir, geçerli notu alamayan öğrenciler bu derslerin devam
şartını sağlamak ve başarmak zorundadırlar.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı
MADDE 24 - (1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinin müfredatı, Yabancı Diller
Yüksekokulu Program Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 25 - (1) Ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavları; Yabancı Diller
Yüksekokulu Ölçme-Değerlendirme Koordinatörü başkanlığında ilgili öğretim elemanları
tarafından hazırlanarak uygulanır.
Başarı durumu
MADDE 26 – (1) Başarı durumu, Bartın Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde 23/03/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 02/08/2011
tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim‐ Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Bartın Üniversitesi Senato Kararları ve
İlgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 28 – (1) 01/02/2017 tarihli ve 2017/04 sayılı Senato toplantısında kabul edilen
“Bartın Üniversites, Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – Bu yönerge, Bartın Üniversitesi Senatosunun 22/05/2019 tarihli ve
2019/08 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

