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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ VE

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim 

programlarının öngördüğü yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve 

düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan 

yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliğini kazandırmak amacıyla 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının ilgili birimlerince yönetilen Temel İngilizce ve Yabancı Dil 

Hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönerge lisans alanı Yabancı Dil Eğitimi olan bölümler hariç, Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokul öğrencilerine verilen Yabancı Dil 

Hazırlık Sınıfı ve Temel İngilizce derslerinin eğitim-öğretim esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 23.03.2016 tarih ve 

29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: İlgili fakülte veya yüksekokulu,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) YDS: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Temel İngilizce Dersleri ve Muafiyet

Temel İngilizce dersleri

Madde 5 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi 

uyarınca okutulması zorunlu olan derslerden “İngilizce” dersi bölümün uygun gördüğü sınıfta ve 

en az iki yarıyıl olarak her yarıyılda teorik iki saat ve iki AKTS’den az olmayacak şekilde 

düzenlenir.

(2) Temel İngilizce dersleri dışında öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli veya 

zorunlu yabancı dil dersleri de açılabilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yarıyılındaki derslerin %70'ine devam zorunludur. Devam 

koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına alınmazlar.

Muafiyet

Madde 6 – (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan temel İngilizce 

seviye tespit sınavı veya YDS’den, en az 50 puan alan öğrenciler temel İngilizce derslerinden 

muaf olurlar ve öğrencilerin aldığı puanlar, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı 

karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

(2) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan ve YDS karşılığı en az 50 puan alan öğrenciler 

temel İngilizce derslerinden muaf olurlar ve öğrencilerin aldığı puanların ÖSYM Yabancı Dil 

Sınavları Eşdeğerlikleri tablosundaki karşılıkları, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı 

karşılığındaki başarı notuna dönüştürülür.

(3) Seviye tespit sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav 

açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ile İlgili Esaslar

Eğitim

Madde 7 – (1) Yeni kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen Hazırlık 

Sınıfı öğrencisinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Hazırlık sınıfında öğretim, yıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan 

oluşur.

(3) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ve akademik takvim, 

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca önerilir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.
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(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders yükü saatleri seviyelere göre 

belirlenir. Ancak haftalık ders yükü 20 saatten daha az olamaz. Ara sınav günleri ders yapılmaz.

(5) Hazırlık sınıfına dinleyici öğrenci kabul edilmez.

(6) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları program için 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununda öngörülen sürelerin dışındadır.

(7) Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilir. 

Öğretim dili Türkçe olan fakülte veya yüksekokulu kazanıp isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıfına katılmak isteyen öğrenciler ön kayıt sırasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru 

yaparlar. İsteğe bağlı hazırlık için başvuran öğrenciler ilgili birimlerin kayıt görevlileri 

tarafından, o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı 

yabancı dil hazırlık sınıfına başvuran öğrencilerin belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler 

ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içerisinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. 

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilgili fakülte veya 

yüksekokul akademik takviminde belirlenen ders ekle-sil haftasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi 

haklarından vazgeçip hak kazandıkları birime geçebilirler.

Devam zorunluluğu

Madde 8 – (1) Hazırlık sınıfında her yarıyıl için en az % 80 devam zorunluluğu vardır. 

Devam şartını sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız sayılır ve yıl sonu sınavlarına 

alınmazlar. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki güz yarıyılı başında yapılan  temel İngilizce 

seviye tespit sınavı girebilirler.

(2) Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. 

Öğrencilerin devam durumlarının takibi dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda olmakla 

birlikte, öğrencilerde kendi devam durumlarını takip etmekle yükümlüdürler. Dersi veren  

öğretim elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

(3) Dönem içerisinde alınan raporlar geçersizdir.

(4) Rektörlük/dekanlık/müdürlükçe görevlendirilen öğrenciler görev sürelerince derse 

devam etmiş sayılırlar.

(5) Devam durumu her yarıyılın son haftasında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca 

öğrencilere ilan edilir.
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Sınavlar, başarı ve değerlendirme

Madde 9 – (1) İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında kullanılan ölçme ve değerlendirme 

araçları; Seviye Tespit Sınavı, Habersiz Kısa Sınav (Pop Quiz), Kısa Sınav (Quiz), Konuşma 

Ürün Dosyası (Speaking Portfolio), Bilgisayar Destekli İngilizce (BDİ) (Computer Assisted 

Instruction), Ara sınav (Midterm), Yazma Ürün Dosyası (Writing Portfolio), Sınıf İçi Performans 

Notu (Class Performance Grade - CPG) ve Final Sınavı (Final Exam) şeklindedir.

(2) Bu ölçme ve değerlendirme araçları ile yarıyıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, 

dersi veren öğretim elemanı tarafından %30’dan az ve %60’dan çok olmayacak şekilde birinci 

yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının internet sayfasında 

(http://yd.bilecik.edu.tr) ve öğrenci bilgi sisteminde (http://obs.bilecik.edu.tr) ilanen duyurulur.

(3) Dönemin başında gerçekleştirilecek olan seviye tespit sınavı ile öğrenciler A1 

(Beginner/Başlangıç), A2 (Elementary/Temel), B1 (Pre-intermediate/Orta-Altı) seviyelerinden 

birine yerleştirilerek hazırlık sınıfına başlarlar.

(4) Haberli ya da habersiz olarak yapılan kısa süreli sınavlar yazılı, sözlü veya işitsel 

olabilir.

(5) Konuşma ürün dosyası öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla verilen 

sınıf içi ya da sınıf dışı olmak üzere sunum ve projelerin kaydedildiği dosyadır. Bu projeler 

poster sunumları, role-play videoları, röportaj kayıtları şeklinde olabilir.

(6) Bilgisayar Destekli İngilizce (BDİ) dil laboratuvarlarında öğrencilere sunulan 

kaynaklar aracılığı ile yapılan dinleme, okuma, kelime bilgisi, dili kullanım bilgisi etkinliklerinin 

ve çevrimiçi çalışmaların değerlendirilmesidir.

(7) Ara sınav hazırlık eğitiminin kapsam ve amaçlarına göre ve her kur düzeyine uygun 

olarak yapılan yazılı sınavdır. Öğrencilerin dönem ortasındaki gelişimlerini izlemek ve öğretimi 

düzenlemek için kullanılabilir. Her dönemde bir tane olmak üzere toplamda iki tane ara sınav 

yapılır.

(8) Yazma ürün dosyası, her iki dönem içerisinde öğrencilerin yazma becerilerini 

geliştirmek amacıyla verilen ödev ya da projelerin ilgili öğretim elemanlarınca okunduktan ve 

geri bildirim verildikten sonra öğrenciler tarafından yeniden düzenlenmesiyle oluşturulur.

(9) Sınıf içi performans notu, derse katılım, derse devam durumu, derse materyal getirme, 

ödev ve diğer çalışmaları son tarihlerine uygun şekilde yapma gibi ölçütlere göre öğretim 

http://yd.bilecik.edu.tr/
http://obs.bilecik.edu.tr/
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elemanları tarafından verilir. Öğrencilerin derslere düzenli katılımının sağlanması 

amaçlanmaktadır.

(10) Final sınavı yıl sonunda öğrencilerin kelime bilgisi, dil bilgisi, dili kullanma bilgisi, 

okuma becerisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Mazeret Sınavı

Madde 10 - (1) Mazeret sınavı, ara sınav ve final sınavı için geçerlidir. Derse devam 

zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde mazeretlerinin 

bulunması durumunda bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığının teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla karara bağlanır.

(2) Mazeret ile ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde 

şahsen, faks veya Üniversitenin ilgili kurullarının belirleyeceği diğer bir yöntem ile yazılı olarak 

ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Faks ile yapılan başvurularda belgenin aslı beş iş günü 

içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Bu süre dışında yapılan başvurular 

geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, istirahat raporunun veriliş tarihinden itibaren 

başlar.

(3) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından 

görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği ara sınav ve final sınavı için 

mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, Yabancı 

Diller Bölüm Başkanlığının akademik takviminde belirtilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 11 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına, sınav 

sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yazılı olarak yapılır. Sınav sonuçlarında maddi 

hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, yapılacak incelemeden sonra ilgili 

kurullarca karara bağlanır.

Başarı Notunun Hesaplanması ve Katsayıları

Madde 12 – (1) Başarı notu, öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayıp 

tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfını başarı 

ile tamamlamış sayılabilmesi için final sınavından en az 60 alması ve başarı notunun 100 

üzerinden en az 60 olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler temel İngilizce derslerinden muaf olurlar ve 

öğrencilerin aldığı puanlar, ilgili yönetmelikte belirtilen en yakın katsayı karşılığındaki başarı 
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notuna dönüştürülür. Ancak bu öğrenciler temel İngilizce dersleri dışında daha sonraki 

yarıyıllarda açılan seçmeli veya zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olamazlar.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden eğitim süresi sonunda 

başarılı olamayanlar, hazırlık sınıfını tekrar edemezler ve kayıtlı oldukları lisans programlarına 

devam ederler. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 

gereğince fakülte/ yüksekokullarında yer alan temel İngilizce derslerini almak ve başarmak 

zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir sonraki güz yarıyılı başında yapılan  temel İngilizce 

seviye tespit sınavı girebilirler.

Kayıt Yenileme

Madde 13 - (1) Kayıt yenileme konusunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisans, 

Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 15 - (1) Bu yönerge Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 

yürütür.


