Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Dil Hazırlık Programı
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
(Başkent Üniversitesi Senatosunun 25 Haziran 2015 tarih ve 197/827 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yürütülen Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın eğitimöğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 – Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine,
3961 sayılı Başkent Üniversitesi Kuruluş Kanunu’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca
04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik ile Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin Amacı
Madde 3 – Yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı, öğrencilere, konularında yabancı dil
kaynaklarından yararlanabilmek, yabancı dilde, ders izleme dahil, yazılı ve sözlü iletişim
kurabilmek ve uluslararası etkinliklere katılıp izleyebilmek için, gerekli yabancı dil
becerilerini kazandırmaktır.
Madde 4 – Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen
yabancı dil olan lisans programları için zorunludur. Ancak, eğitim-öğretim dili tamamen
Türkçe olan önlisans ve lisans programları için, yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.
Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Süresi
Madde 5 – Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi, azami iki yıldır. Azami iki eğitimöğretim yılı sonunda yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler
hakkında, Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Yabancı dil hazırlık eğitimi, Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio)
çerçevesinde, sırasıyla “Başlangıç” (A1), “Temel” (A2), “Orta Öncesi” (B1) ve “Orta” (B2)
düzeylerinden oluşur. A1 ile A2 düzeyleri birlikte ve B1 ile B2 düzeyleri birlikte olmak üzere,
birbirini tamamlayan iki kur olarak düzenlenir. Her kur, 16 (on altı) haftalık bir eğitimöğretim süresini kapsar.
Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı
Madde 6-a) Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri, Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan iki aşamalı Yabancı Dil Seviye Tespit ve
Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Bu sınavın birinci aşaması, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı,
ikinci aşaması ise Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’dır. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda 100
(yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlik
Sınavı’na girerler.
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b) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarı taban puanı, eğitim-öğretim dili tamamen
yabancı dil olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş), eğitim-öğretim dili
kısmen yabancı dil olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puandır.
c) Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’na ilişkin uygulama esasları, Yabancı
Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
d) Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı için mazeret veya bütünleme sınavı
açılmaz.
Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler
Madde 7-a) Eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlara
yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri ile eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan lisans
programlarına yeni kayıt yaptıran ve kendi isteği ile yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen
önlisans ve lisans öğrencileri,
b) Başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi görmüş ve yatay geçişle veya
ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili
kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir lisans programına yerleşen öğrenciler,
c) Başkent Üniversitesi önlisans programlarından mezun olmuş ve ÖSYM tarafından
yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen
veya tamamen yabancı dil olan bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler,
d) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan bir
programından mezun olmuş ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden
Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan başka bir
programına yerleşen öğrenciler,
Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarısız olan
öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na, uygun kur düzeyinden devam ederler.
Madde 8. Başkent Üniversitesi’nde daha önceki eğitim-öğretim döneminde yabancı
dil hazırlık eğitimi kurlarını tamamlamış, ancak Hazırlık Bitirme Sınavı’nda başarılı
olamamış öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan Hazırlık Bitirme Sınavı’na
girerler. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na, B1-B2
kur düzeyinden devam ederler.
Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminden Muafiyet
Madde 9 - a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler,
b) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından,
yukarıda 6/b maddesinde belirtilen başarı taban puanına veya üstü puana eşdeğer puan veya
not almış olup da, dil belgesi üzerindeki geçerlilik tarihini aşmamış veya geçerlilik tarihi
belirtilmemiş fakat Eylül 2005 ve sonrası tarihli dil belgesine sahip öğrenciler,
c) Yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam
ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu
kurumlarda tamamlayan öğrenciler,
d) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan
bir lisans programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar
sonucunda yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen
yabancı dil olan başka bir lisans programına yerleşen öğrenciler,
e) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan
bir programından daha önce mezun olmuş ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda
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yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan
başka bir programına yerleşen öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar ve
kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının Oluşturulması
Madde 10 - Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucunda, yabancı dil bilgileri, Yabancı
Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenmiş başarı düzeyinin altında olan
öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na, uygun kur düzeyinden devam
ederler. Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programı’ndaki sınıflandırmaları, Yabancı Dil
Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre yapılır. Sınava girmeyen öğrenciler A1–A2
kuruna yerleştirilir.
Ara Sınavlar ve Kur Geçme Sınavı
Madde 11 – Her bir kur kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim
Kurulu’nca belirlenen sayıda ara sınav yapılır. Derslerin %80’ine devam etmiş olup, ara
sınav ortalaması 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan olan öğrenciler, Kur
Geçme Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Kur Geçme Sınavı’nda en az 60 (altmış) puan alan
öğrenciler, o kur düzeyinde başarılı sayılırlar. Kur Geçme Sınavı’nda başarısız olan
öğrenciler, bir sonraki yarıyılda, o kuru tekrar ederler. B1-B2 kuru için, aşağıdaki 14. madde
uygulanır.
Hazırlık Bitirme Sınavı
Madde 12–a) Güz Yarıyılı veya Bahar Yarıyılı sonunda, B1-B2 kurunun devam ve
ara sınav yükümlülüklerini yerine getiren ve ara sınav ortalaması 100 (yüz) tam puan
üzerinden en az 60 (altmış) puan olan öğrenciler, doğrudan Hazırlık Bitirme Sınavı’na
girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, izleyen yarıyıl başında kabul
edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar.
b)Ayrıca, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Programı’na devam etmiş, ancak yarıyıl
sonu Hazırlık Bitirme Sınavı’nda başarısız olmuş öğrenciler için, devam durumuna
bakılmaksızın, yeni eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık Bitirme Sınavı açılır.
c)Hazırlık Bitirme Sınavı’nda başarı taban puanı, eğitim-öğretim dili tamamen yabancı
dil olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş), eğitim-öğretim dili kısmen
yabancı dil olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puandır.
Madde 13 – Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm öğrencilerinden kendi
isteği ile Yabancı Dil Hazırlık Programı’na devam edenler, Hazırlık Bitirme Sınavı’nda
başarısız olsalar veya bu sınava girmeseler bile, kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenimlerine
devam ederler.
Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminin Tekrarı
Madde 14– Eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan bir lisans
programına kayıtlı olarak, Yabancı Dil Hazırlık Programı’na devam edip tüm kur
yükümlülüklerini yerine getiren, ancak yarıyıl sonundaki Hazırlık Bitirme Sınavı’nda ve yeni
eğitim-öğretim yılı başında yapılacak Hazırlık Bitirme Sınavı’nda da başarısız olan
öğrenciler, B1-B2 kurunu tekrar ederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Yaz Öğretimi
Madde 15- Başkent Üniversitesi “Yaz Öğretimi Yönergesi” uyarınca, yabancı dil
hazırlık yaz eğitimi yapılabilir. Bu eğitimin uygulanma ve sınav esasları, Başkent Üniversitesi
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“Yaz Öğretimi Yönergesi” çerçevesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derslere Devam ve Mazeret Sınavları
Derslere Devam Zorunluluğu
Madde 16– a)Yabancı Dil Hazırlık Programı’na devam zorunludur. Sağlık raporu
veya disiplin cezası nedeniyle ortaya çıkan devamsızlıklar dahil, hangi gerekçe ile olursa
olsun, devamsızlığı, toplam ders saatinin %20’sinden fazla olan öğrenciler, Kur Geçme
Sınavı’na veya yarıyıl sonu Hazırlık Bitirme Sınavı’na giremezler ve başarısız sayılırlar.
b)Devamsızlıkları nedeniyle Kur Geçme Sınavı’na veya yarıyıl sonu Hazırlık Bitirme
Sınavı’na giremeyecek öğrencilerin listesi, sınav tarihinden bir hafta önce, Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğü’nce ilân edilir.
Raporlar
Madde 17- Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi’nce onaylanmış ve ilgili
sınav tarihini kapsayan sağlık raporu bulunan öğrenciler hakkında, 18. madde uygulanır.
Ancak Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi’nce onaylanan ve ders sürelerini kapsayan
raporlarda belirtilen süreler, %20 devamsızlık sınırları içinde değerlendirilir.
Mazeret (Telafi) Sınavları
Madde 18– a) Devamsızlığı, toplam ders saatinin %20’sinden az olan ve 17. maddeye
uygun olarak raporlu olan öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde giremedikleri ara sınav ve
Kur Geçme Sınavı yerine açılacak olan mazeret sınavına girebilirler. Ara sınav ve Kur Geçme
Sınavı’na ilişkin mazeret sınavları, izleyen yarıyılın başlamasından en geç 1 (bir) hafta önce
yapılır.
b) Hazırlık Bitirme Sınavı için mazeret sınavı, izleyen yarıyıl başında yapılır.
Madde 19– Kur Geçme Sınavı veya Hazırlık Bitirme Sınavı için bütünleme sınavı
açılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler ve Yürütme
Diğer Hükümler
Madde 20 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 21 - Bu yönerge, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi itibariyle
yürürlüğe girer.
Madde 22 –Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 24.03.2011 ve 790 Sayılı Kararı ile
kabul edilmiş olup, 11.08.2011 tarih ve 795 Sayılı ve 22 Eylül 2011 tarih ve 796 Sayılı
Kararları ile bazı maddeleri değiştirilmiş olan “Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 23 - Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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