T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esasları Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce
Bölümü (Yabancı Dil Hazırlık) ve Modern Diller Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim esaslarını belirler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen
ve yürütülen isteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
(2) İlahiyat Fakültesince yürütülen Arapça hazırlık bölümü ile Edebiyat Fakültesince Yürütülen İngiliz Dili ve
Edebiyatı ile Rus Dili ve Edebiyatı Hazırlık Bölümü bu uygulama esaslarına tabi değildir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
b) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Yüksekokul: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
f) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
g) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
h) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Yabancı Dil Öğretiminin Amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını
öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü
olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır.

Seviye Belirleme Sınavı
MADDE 6 – (1) Seviye Belirleme Sınavı her Öğretim Yılının başında Yabancı Diller Yüksekokulunun belirlediği
gün ve saatlerde yapılır. Seviye belirleme sınavı ile;
(a) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan programlarından birine ilk kez kaydını yaptıran öğrencilerin,
(b) Zorunlu hazırlık sınıfında bir yıl öğrenim görmüş; ancak başarısız ya da devamsız olduğundan hazırlık sınıfını
tekrar etmesi gereken öğrencilerin,
(c) Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayıp isteğe bağlı olarak hazırlık öğrenimi almak isteyen
öğrencilerin,
(d) Türkçe programlardan eğitim dili % 30 ya da %100 ingilizce olan programlara geçiş (yatay, dikey-merkezi
yerleştirme) yapmış öğrencilerin yabancı dil düzeyleri belirlenir.
(2) 6. maddenin birinci fıkrasının (a),(b) ve (d) bendinde tanımlanan öğrenciler seviye belirleme sınavında
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen not barajının altında bir not alırlar ise muafiyet sınavına alınmadan
doğrudan hazırlık sınıfında uygun bir kura yerleştirilirler.
(3) Seviye belirleme sınavı, hazırlık sınıfından muaf olunmasını sağlamaz.
(4) Her öğrencinin Seviye belirleme sınavına girmesi zorunludur. Seviye belirleme sınavına girmeyen
öğrenciler muafiyet sınavına alınmazlar.
(5)Yabancı Diller Yüksekokulu gereken hallerde Seviye Belirleme Sınavı ve Muafiyet Sınavlarını tek bir sınav
olarak uygulayabilir.
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Muafiyet Sınavına Girebilme ve Muaf Olabilme Şartları
MADDE 7 – (1). 6. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde tanımlanan öğrencilerin;
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadıkları,akademik takvimde belirtilen tarihlerde,
akademik yıl başında ve güz yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
uygulanan muafiyet sınavları ile belirlenir.Her öğretim yılı başında yapılan Muafiyet Sınavı, Seviye Belirleme
Sınavından Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen notun üzerinde bir not alan öğrencilere uygulanır. Hazırlık
sınıfında öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin güz yarıyılı sonundaki muafiyet sınavına girebilmeleri
için, hazırlık sınıfının ilk yarıyılında B1 düzeyini tamamlamış olmaları gerekir. Yüksekokul tarafından belirlenen
tarihlerde dilekçe ile başvurmaları halinde bu sınava girebilirler.
(2) Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde okumakta olan ve 2014 ve önceki yıllarda hazırlık sınıfında öğrenim
görmüş ancak başarısız olmuş öğrenciler Yüksekokul tarafından belirlenen tarihlerde dilekçe ile başvurmaları
halinde muafiyet sınavlarına girebilirler.
(3) Öğretim dili %30 yabancı dil olan ve öğretim dili Türkçe olan bölümlerin hazırlık öğrencileri için muafiyet
sınavı başarı notu 60, %100 yabancı dil olan bölümülerin hazırlık sınıfı öğrencileri için 70’tir.
(4) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu muafiyet sınavı şartı aranmadan, zorunlu
hazırlık sınıfından muaf olurlar.
(a) Müracaat tarihi itibari ile son üç yılda, İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar.
(b) YÖK Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan eğitim dili
%30 İngilizce olan bölüm öğrencileri için “YDS ve/veya YÖKDİL 60” ve eşdeğer notlar alanlar ile eğitim dili
%100 İngilizce olan bölüm öğrencileri için “YDS ve/veya YÖKDİL 90” ve eşdeğer notları alanlar.
(c) Üniversitenin zorunlu hazırlık programlarından birine ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin müracaat tarihi
itibari ile son üç akademik yıl içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesinde veya başka bir üniversitede İngilizce
hazırlık sınıfından muaf olmuş veya B1+ düzeyde başarı ile bitirmiş olanlar.
(d) Üniversitenin %30 ya da %100 İngilizce programlarından birine dikey/ yatay (ek) geçiş ve/veya merkezi
yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim kurumunun %30 ya da %100 İngilizce programlarından gelen
öğrenciler (hazırlık sınıflarına yapılan geçiş hariç) hazırlık sınıfından muaf olurlar.
(5) Dördüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlardan alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre
değerlendirmeye alınabilmesi için, müracaat tarihi itibari ile sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın
geçmemesi şarttır.
(6) Dördüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bendi kapsamında belirtilen şartların sağlandığını gösteren belgelerin
asıllarının ya da onaylı bir örneklerinin dilekçe ile birlikte muafiyet sınavlarından en az iki hafta öncesine kadar
Yüksekokul Müdürlüğü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekir.
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(7) Yüksekokul her öğretim yılı öncesinde, akademik takvimde önceden ilan edilmek koşulu ile Yüksekokul
Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, her öğretim yılı başında uygulanan Seviye Belirleme Sınavı ve İngilizce
Yeterlik (Hazırlık Muafiyet) sınavlarının tamamını veya bir kısmını bağımsız bir kuruluşa yaptırabilir. Bu
kuruluşun Avrupa Birliği ve Dünya ülkelerinde eşdeğerliği olan, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temelinde
seviye belirlemesi yapan bir kuruluş olması gerekir.

Zorunlu Hazırlık
MADDE 8 – (1) Öğretim dili %100 veya %30 yabancı dil olan programlar için zorunlu hazırlık dil eğitimi
uygulanır. Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları
programın öğretim süresinden düşmez.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfında başarılı olanlar kayıt yaptırdıkları programda eğitimlerine devam ederler. Zorunlu
hazırlık sınıfına devam edip yıl sonu itibariyle başarısız olan öğrenciler için aşağıdaki esaslar uygulanır:
(a) Zorunlu Hazırlık sınıfı ikinci yarıyılını eğitim dili %30 İngilizce olan bölümlerde B1’i başarı ile tamamlamış
öğrenciler ile İngilizce Öğretmenliği ve %100 İngilizce eğitim veren bölümlerde B1+’yı başarı ile tamamlamış
öğrenciler yılsonu genel sınavına girebilirler.
(b) Zorunlu hazırlık sınıfı yıl sonu genel sınavını ve/veya bütünleme sınavını almış olup başarısız olanlar takip
eden akademik yılın başında uygulanacak seviye belirleme sınavına girmek zorundadırlar ve bu sınavdan
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen not barajının üstünde bir not alırlar ise muafiyet sınavına
girebilirler. Bu muafiyet sınavında da başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına devam edecekler ise muafiyet
sınav sonucu ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde yüksekokul müdürlüğü sekreterliğine dilekçe ile başvurarak
belirtmeleri halinde derse devam edebilirler. Bu öğrenciler güz yarıyılı sonunda Muafiyet Sınavına girebilirler.
(3) İkinci yıl sonunda da başarısız olan öğrencilerin programlarından ilişikleri kesilir. Öğretim dili %100 veya
%30 ingilizce olan bölümlerden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında, 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim
kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

İsteğe Bağlı Hazırlık
MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olan ve üniversite senatosu tarafından belirlenen akademik birimlerin
öğrencileri istekleri doğrultusunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjana göre hazırlık
sınıfına kayıtlarını yaptırabilirler. İsteğe bağlı hazırlık okuyacak öğrenci kontenjanları ve başvuru tarihleri
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Hazırlık okuyacak
öğrencilerin belirlenmesinde başvuru sırası esas alınır.
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(2) Bu öğrenciler, hazırlık sınıfında okumak istediklerini her öğretim yılı başında yapılan Seviye Belirleme
Sınavından en az 7 gün önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliğine şahsen dilekçe ile belirtmek
zorundadırlar.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları
programın öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık eğitimlerinden ara
dönemde vazgeçip bölümlerine geçiş yapamazlar.
(4) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar veya başarısız olanlar yerleştirildikleri programda öğrenimlerine
devam ederler.

Ara Dönemde Geçiş (Yatay-Merkezi Yerleştirme)
MADDE 10 –(1) Eğitim-Öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında hazırlık sınıfına geçiş yapan öğrencilerin
kayıt yaptırdıkları bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi varsa;
(a) Bu öğrencilerin seviye belirleme sınavına girmeleri zorunludur ve bu sınavdan Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından belirlenen not barajının üstünde bir not alırlar ise muafiyet sınavına girebilirler.
(b) Hazırlık sınıflarından geçiş yapan öğrenciler Yüksekokul tarafından seviye belirleme sınavına tabi tutularak,
varsa seviyelerindeki bir düzeye, yoksa seviyelerine en yakın düzeye yerleştirilirler.
(c) Geldikleri üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi almamış ve seviye belirleme sınavı sonucuna göre
muafiyet sınavına girme hakkı kazanamamış öğrenciler:
i. isterlerse bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında hazırlık eğitimine başlamak üzere bahar yarıyılında
kayıtları dondurulur.
ii. isterlerse bahar yarıyılında hazırlık eğitimine seviye belirleme sonucuna göre, varsa seviyelerindeki bir
düzeye, yoksa seviyelerine en yakın düzeye yerleştirilerek devam edebilirler.
(2) Eğitim-Öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında Türkçe programlara geçiş yapan öğrenciler isteğe bağlı
hazırlık okuyamazlar.
(3) Bahar Dönemi başlangıcında Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarından birine kayıt yaptıran
öğrenciler Yüksekokul Kurulunun belirlediği tarihlerde seviye tespit sınavına girmek zorundadır. Seviye tespit
sınavından Yüksekokul Kurulunun belirlediği not barajının üstünde bir not alan öğrenciler Bahar yarıyılı başında
yapılan Muafiyet Sınavına girebilirler. Muafiyet sınavı neticesinde muaf olan öğrenciler kayıt yaptırdığı
bölümdeki derslerine devam eder. Seviyesi B1 düzeyinde olan öğrenciler Bahar Yarıyılında seviyelerine uygun
bir sınıfa yerleştirilir. Seviyeleri A1 ve A2 olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılının başında yapılacak seviye
belirleme sınavına zorunlu olarak katılır. Bu öğrenciler bir sonraki öğretim yılında yeni kayıt yaptırmış
öğrenciler ile aynı hükümlere tabi olur.
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Eğitim – Öğretim süresi
MADDE 11 – (1) İngilizce hazırlık sınıfında normal öğrenim süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler düzeylerine göre
haftada en az 20, en fazla 30 saat yabancı dil dersi öğrenimi görürler.
(2) Seviye belirleme sınavında aldığı nota göre düzeylere yerleştirilen öğrenciler bir akademik yıl içerisinde
birbirini takip eden ve her biri en az yedi hafta süren üç düzeyde öğrenim görürler.

Düzeyler- Düzey geçme
MADDE 12 – (1) Seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesi temel alınarak
açılması muhtemel seviye grupları aşağıdaki gibidir:
(a) Başlangıç seviyesi: A1
(b) Temel seviye: A2
(c) Orta seviye: B1
(d) Üst-orta seviye: B1+
(2) Bir düzeyde ağırlıklı not ortalaması isteğe bağlı ve %30 ingilizce zorunlu dersi olan bölümlerde 100
üzerinden 60 olan öğrenciler, öğretim dili %100 ingilizce olan bölümlerde 100 üzerinden 70 olan öğrenciler
başarılı kabul edilir ve bir sonraki düzeye devam hakkı kazanır. Başarılı olamayan öğrenciler veya düzey içi
devamsızlık barajını aşan öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler.
(3) Bir düzeydeki değerlendirme araçları ve düzey notu içindeki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
(a) Düzey sonu sınavı: %30
(b) Ara sınav: %25
(c) Kısa sınavlar: %15
(d) Proje/Ödev dosyası (Yazma %10 + konuşma becerileri %10): %20
(e) Sınıf İçi Değerlendirme: %10
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar
MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; yabancı dil seviye belirleme sınavı, yabancı dil hazırlık muafiyet
sınavı, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar, düzey sonu sınavları, yılsonu genel sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret
sınavları uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı, hem sözlü hem de işitsel olarak birden çok
oturumda uygulanabilir.
Sınavlar şunlardır:
(a) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış
olan öğrenciler, hazırlık sınıfını ikinci defa tekrar edecek öğrenciler ile isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfına kayıt
yaptıran tüm öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen not
barajının altında bir not alan öğrenciler ise muafiyet sınavına alınmadan doğrudan hazırlık sınıfına alınırlar. Bu
sınavdan alınan puana göre öğrenciler düzeylere yerleştirilirler.
(b) Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış
olan öğrenciler ve daha önce hazırlık sınıfına devam edip başarısız olmuş öğrencilerden seviye belirleme
sınavında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen notun üzerinde bir not alan öğrenciler bu sınava tabi
tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı
belirlenir.Eğitim-öğretim dili %30 İngilizce olan bölüm öğrencilerinin ve isteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerin
başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan 60 almaları zorunludur.Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olan bölüm
öğrencilerinin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan 70 almaları zorunludur.
(c) Kısa Süreli Sınavlar (quiz): Anlık kısa süreli sınavlar, yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de
işitsel olarak uygulanabilir. Bu sınavlar haberli veya habersiz olarak uygulanabilir, akademik takvimde
belirtilmeyebilir ve telafileri yoktur.
(d) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programın kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her
düzeyde en az bir kez uygulanır. Sınavlar eğitim-öğretim yılı başında yabancı diller yüksekokulu tarafından ilan
edilen sınav takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.
(e) Düzey Sonu Sınavı: Her düzey sonunda uygulanır. Bu sınava düzey içi devamsızlık barajını aşmayan
öğrenciler girebilirler. Bu sınavdan alacakları not ile birlikte düzey başarı ortalamaları hesaplanarak bir üst
düzeye geçip geçemeyecekleri belirlenir. Düzey sonu sınavlarının telafisi yoktur.
(f) Yılsonu Genel Sınavı: Bu sınava B1 kuru düzey sonu alabilmiş öğrenciler girebilirler.
(g) Bütünleme Sınavı: Akademik yılın sonunda devam şartını yerine getiren ancak yılsonu genel sınavına
katılmayan/katılamayan veya yılsonu genel sınavında başarısız olan öğrenciler yönetim kurulunca belirlenen
tarihte bütünleme sınavına girebilir.
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(h) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler
için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavı almak isteyen öğrencilerin, mazeretinin
bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde mazeretlerini gösterir belgeyi Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğinin
ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak, Üniversiteyi ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden
öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları yıl sonu veya bütünleme
sınavları için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret hakkı verilebilir.
(ı) Proje/Ödev Dosya Değerlendirmesi: Öğrencilerin her düzey içerisinde yapmaları gereken yazılı ve sözlü
(sunum vb.) ödevlerin yer aldığı, tayin edilen öğretim elemanı tarafından değerlendirilen çalışmalardır.
(i) Sınıf içi Değerlendirme: Bu not, derse katılım, derse devamlılık, ödev ve çalışmaları zamanında yapma gibi
kriterlere göre öğretim eleman(lar)ı tarafından verilir.

Devam Durumu
MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur.Dersler blok dersler olarak
yapılır.Öğrenciler bulundukları her düzeyin derslerine %85’ten az olmamak üzere devam etmekle
yükümlüdürler.Derslere devam öğretim elemanları tarafından her ders yapılan yoklamalarla saptanır.Sınıftaki
öğretim elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla
yükümlüdür.Hazırlık Sınıfını ikinci kez almak için dilekçe ile başvurmuş öğrenciler için devamsızlık şartları yeni
kayıt yaptırmış öğrenciler ile aynıdır.
(2) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.%85 devam oranını aşan öğrenciler, ilgili
kurun düzey sonu Sınavına alınmaz ve not ortalamasına bakılmaksızın devamsız sayılarak kur tekrarı yaparlar.
(3) Bir düzeydeki devamsızlık oranı diğer düzeye aktarılamaz.Hazırlık eğitimi alınan bir akademik yıl içerisinde
iki kurda devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler hazırlık sınıfından devamsızlık nedeniyle başarısız olurlar.
(4) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden YÖK Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik
Tablosunda belirtilen sınavlardan geçerli not alamayıp Hazırlık Sınıfı derslerine devam etmek isteyen
öğrencilerin Seviye belirleme sınavından 5 gün öncesinde derslere devam etmek istediklerine dair dilekçeyi
Yüksekokul sekreterliğine vermeleri zorunludur.Devam dilekçesi verenler arasından başvuru sırasına ve
Yüksekokulun kontenjan durumuna göre derse devam edecek öğrencilerin Seviye belirleme sınavına girmesi
zorunludur. Seviye belirleme sınavından Yüksekokul kurulunun belirlediği notun üzerinde alan öğrenciler
Muafiyet Sınavına alınır.

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına ait yıl sonu ortalaması aşağıdaki esaslara görebelirlenir:
(a) Üç farklı düzeyde eğitim gören öğrenciler için her bir düzey ortalamasının % 20’si ve bahar yarıyılı sonunda
düzenlenen yılsonu genel sınavının veya bütünleme sınavının %40’ı,
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(b) İki farklı düzeyde eğitim gören öğrenciler için her bir düzey ortalamasının %30’u ve bahar yarıyılı sonunda
düzenlenen yılsonu genel sınavının veya bütünleme sınavının %40’ı,
(c) Tek düzeyde eğitim gören öğrenciler için düzey ortalamasının %60’ı ve güz dönemi başlayanlar için güz
yarıyılı sonunda düzenlenen, bahar yarıyılında başlayanlar için bahar yarıyılı sonunda düzenlenen yılsonu genel
sınavının %40’ı,
(2) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel sınavı veya bütünleme sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 50 almak kaydıyla başarı notunun 60 olması şarttır. Başarı notu Eğitim-öğretim dili %100
ingilizce olan öğrenciler için 70’tir.
(3) Yıl sonu itibari ile B1 ve Eğitim-öğretim dili %100 ingilizce olan öğrenciler için B1+ kur ortalaması 90 ve üzeri
olanlar, yılsonu genel sınavından muaftır ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır.
(4) Yapılan tüm sınavlarda küsuratı 0,50 ve üzeri olan notlar bir üst tam puana tamamlanır.

Sınavlara İtiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını takip eden beş iş günü içerisinde dilekçe ile
Yüksekokul Müdürlüğü Sekreterliğine yapılır.İtiraz Yüksekokul Müdürlüğünce sınavı yapan sınav komisyonuna
iletilir. Sınav sonuçlarına itiraz değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata
tespit edilirse sınav notunda bir hafta içinde gerekli düzeltme yapılır.
(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik kodlama sırasında yaptığı hatalar ile ilgili itirazlar kabul edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler
Kayıt Dondurma ve Sildirme
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili iş ve işlemleri hakkında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sağlık Raporu ve Ders İzni
MADDE 19 – (1) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Ancak 20 günün üzerinde
tedavi gerektiren hallerde öğrenciler sağlık kurulu (heyet) raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda
bulunur.Başvuruları Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilir.
(2) Sağlık sorunları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler durumlarını gösterir resmi sağlık raporları ile
rapor bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde Yüksekokul Sekreterliğine yazılı olarak başvurur. Mazereti geçerli
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bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı ilgili birim tarafından belirlenen mazeret sınavı düzenlenir. Kısa süreli
sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.
(3) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, üniversite içinde ve/veya üniversiteyi temsilen
sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrencilere, etkinliği düzenleyen dekanlık/müdürlüğün
göndereceği görevlendirme yazısının Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına etkinliğin
gerçekleşmesinden önce bildirilmesi halinde ilgili tarihler için ders izni verilebilir. Etkinlik tarihinden sonra
yapılan bildirimler dikkate alınmaz.
(4) Öğrencilere birinci derece akrabaların vefatı halinde beş iş günü, ikinci derece akrabaların vefatı halinde 2 iş
günü ders izni verilir. Ayrıca tanık veya şüpheli sıfatıyla duruşmalara katılmak zorunda olan öğrencilere il içinde
olan duruşmalar için 1 gün, il dışı duruşmalar için 2 gün için ders izni verilir. Öğrencilerin, vefat ile ilgili mazeret
belgelerini (ölüm belgesi) izinlerinin bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde, duruşma ile ilgili belgelerini ise
duruşma öncesinde Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmesi zorunludur.
(5) İzinli öğrencilerin giremedikleri sınavlar için (kısa süreli sınavlar hariç) mazeret sınavları düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak zorunlu derslerden muafiyet
MADDE 20 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu
yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan
öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet
sınavından 60 ve üstü puan alan öğrencilerin notu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Programlarında Başarı Notunun Değerlendirilmesine Dair Senato Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslarla ilgili
yönetmelikte bulunan Mutlak Değerlendirme Sistemi not aralıkları tablosuna (Tablo-3) göre harf notuna
çevrilerek İngilizce I ve İngilizce II dersleri için ayrı ayrı olarak transkripte işlenir.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavına ilgili akademik yılda Üniversitemizde 1. sınıfa
başlayacak olan ve İngilizce hazırlık öğretimi bulunmayan bölümlerde eğitim alacak öğrenciler başvuruda
bulunabilirler. Öğrenciler sınavdan en az 3 gün önce sınava katılmak istediklerini bir dilekçe ile Yüksekokul
Sekreterliğine belirtmek zorundadır. Başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrenciler için
yeni bir sınav açılmaz.

(4) YÖK Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan son üç yıl
içerisinde “YDS 45” ve eşdeğer notlardan birini almış, hazırlık sınıfı bulunmayıp tamamen türkçe eğitim yapan
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bölümlere kayıt yaptırmış öğrenciler muafiyet sınavına girmeden ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf
sayılırlar.
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 21 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans
programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
MADDE 22 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını gösterir belgeyi
Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğinden alırlar.
MADDE 23 – (1) Üniversite içerisinde orijinal olmayan ders kitabı bulunduran öğrenci, bu konuda üniversite
aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve kayıpları karşılamakla yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.

Disiplin
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır.Disiplin soruşturması sonucu öğrencinin
kayıtlı olduğu dekanlık/müdürlük/öğrenci işleri daire başkanlığına ve ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilir.
(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı olduğu süre içerisinde derslere devam
edemezler ve sınavlara giremezler.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra 2017-2018
Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 27 – (1) 19 Eylül 2013 PERŞEMBE günü 28770 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karadeniz Teknik
Üniversitesi Yabanci Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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