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SİNOP ÜNİVERSİTESİ  
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi’ne bağlı lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere yönelik 
yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve 
sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  
Madde 2- (1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı 
yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendinde 
yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve sınavlarına, uluslararası değişim programlarının yabancı dil sınavlarına ilişkin 
hükümleri kapsar.  

Dayanak  
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin (ı) bendi, 44 ve 49. maddeleri; 23/03/2016 
tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille  
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği ve Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;  

a) Cambridge FCE: Cambridge First Certificate in English (B2 seviyesinde İngilizce yeterlilik) sınavını,  
b) CEFR: Common European Framework of References for Languages-Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını,  

c)  Düzey ve/veya kur: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre belirlenen dil beceri düzeylerini (A1, A2,  
B1, B2, C1, C2),   

d) e-YDS: Elektronik-Yabancı Dil Sınavını,  

e) IELTS: International English Language Testing Sınavını,  

f) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm/programın ilk 
yarıyılından önce talepleri halinde alabilecekleri 1 (bir) akademik yıllık (Güz ve Bahar Yarıyılı) yabancı dil eğitimini,  

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,  

ğ) PTE: Pearson Academic Test of English Sınavını,  

h) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,  

ı) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,  

i) Seviye Tespit Sınavı: Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında yer 
alan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılıp sayılmayacaklarını belirleyen sınavı,  

j) TOEFL-CBT: Test of English as a Foreign Language-Computer Based Sınavını,  

k) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet Based Sınavını,  

l) TOEFL-PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper Based Sınavını,  

m) Üniversite: Sinop Üniversitesini,  

n) YDS: ÖSYM Yabancı Dil Sınavını,  

o) YDYO: Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,  

ö) Yeterlik Sınavı: Hazırlık sınıfı için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla 
YDYO tarafından gerçekleştirilen sınavı,  



2/7  
  

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,  

r) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,  

s) Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,  

ş) Yüksekokul Kurulu: Sinop Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,  

t) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili kısmen/tamamen yabancı dil olan veya yabancı dil öğretimini kapsayan 
yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları bölüm/program derslerine başlamadan önce almak 
zorunda oldukları 1 (bir) akademik yıllık (Güz ve Bahar Yarıyılı) yabancı dil eğitimini ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Usul ve Esaslar  

Amaç  
Madde 5- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretimin amacı, yabancı dilin temel kuralları ile sözlü ve yazılı anlama-anlatma 
yöntemlerini öğretmek, mesleki ve sosyal hayat için gerekli etkin dil becerisini geliştirme ve kullanma yeterliği 
kazandırmaktır.  

Devam Zorunluluğu  
Madde 6- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri her yarıyıl için derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. 
Devamsızlıktan kalan öğrenciler, hazırlık sınıfı program sonu yeterlik sınavına giremezler.  

Süre  
Madde 7- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminin süresi, iki yarıyıldan (Güz ve Bahar) oluşan bir akademik yıldır. Öğrencinin 
hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu lisans programı için 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerinde öngörülen sürelerin dışındadır.   

(2) Zorunlu hazırlık sınıfının süresi, azami iki akademik yıldır. Devam zorunluluğunu yerine getirmesine rağmen zorunlu 
hazırlık sınıfını iki akademik yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. 
(3) Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenci, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 15. fıkrasına göre; 
Sinop Üniversitesi bünyesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir. Ancak bu öğrenciler talep 
etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 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.  

(4) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Ders saatleri haftada en az 24 ve 
en fazla 28 saat olmak kaydı ile Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.   

Muafiyet  
Madde 8- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyet için aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak gerekir:  

a) YDYO tarafından gerçekleştirilen Yeterlik Sınavından 70 ve üzeri puan almak,  

b) Yurt içinde başka bir üniversitenin hazırlık sınıfı eğitimini, son 5 (beş) yıl içinde başarı ile tamamlamış olmak ve bunu 
belgelendirmek,  

c) Ulusal veya uluslararası sınavlardan son iki (2) yılda alınmış ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Avrupa   
Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) ile gösterilen “B2” seviyesine eşdeğer puan almış olmak ve bunu belgelendirmek,  

d) En az son 3 (üç) yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 
vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak ve 
bunu belgelendirmek.  

(2) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil (İngilizce) sınavında alınan puan ve bunun eşdeğerliğinin 
belirlenmesinde;  

a) YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu temel alınır. Denkliği kabul edilen sınavlar ve bunların eşdeğer puanları 
aşağıdaki gibidir:  
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Yabancı Dil  
Yeterlilik  

Sınavı  
YDS/e-YDS  YÖKDİL  TOEFL  PTE  

Cambridge 
FCE*  IELTS  

İngilizce        IBT  CBT  PBT  Akademik      
Puan  70  70  70  84  221  561  71  B2 (160-179)  6  

  * Cambridge English C1 ve C2 seviyelerine karşılık gelen sınav sonuçlarının denkliği de geçerlidir.  
  
Denkliği kabul edilen sınavlar ve bunların eşdeğer puanları ÖSYM’nin 25/02/2016 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerlik 
Yönergesine göre düzenlenmiştir.  
  
b) Ulusal yabancı dil sınavlarından (YDS ve YÖKDİL) alınan 70 ve üzeri puan, YDYO tarafından gerçekleştirilen yeterlilik 
sınavı ilk oturumunun eşdeğer puanı olarak kabul edilir ve bu durumdaki öğrenciler yeterlik sınavının ikinci oturumuna 
(konuşma ve yazma bölümlerine) girmek zorundadır. İlk oturum puanının %50’si ve ikinci oturum puanının %50’si toplamı 
en yakın tamsayıya yuvarlanarak hesaplanır, 70 ve üzeri puan alanlar hazırlık sınıfından muaf sayılır.   

  
(3) Bu yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen sınavlar dışında kalan üniversite, enstitü veya diğer dil 
öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslardan alınan seviye tespit ve yeterlik sınavları hazırlık muafiyeti için 
geçerli değildir. Burada belirtilen durumlar dışındaki sınavların geçerliliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. (4) 
Muafiyet başvurularının, yeterlik sınav öncesinde ilan edilecek bir tarih aralığında, geçerli belgelerle birlikte YDYO Öğrenci 
İşlerine başvuru ile gerçekleştirilmesi gerekir.  İlan edilen tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Sınavlar  
Madde 9- (1) Yeterlik Sınavı, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan bir programda öğrenim görmeye hak kazanmış olan 
öğrencilere, hazırlık sınıfı muafiyeti değerlendirmesi amacıyla YDYO tarafından uygulanır. Sınav, okuma (reading), dinleme 
(listening), yazma (writing), konuşma (speaking), sözcük bilgisi (vocabulary) ve dil bilgisi (grammar) becerilerini ölçmeye 
yöneliktir.  
a) Yeterlik sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.  

b) Yeterlik sınavının tarihi ve yeri Yönetim Kurulunca belirlenir ve YDYO resmi web sayfasından ilan edilir.  

c) Yeterlik sınavının ilk oturumuna girmeyen öğrenciler sınavın ikinci oturumuna giremez. Sınav başarı puanı, test edilen 
beceriler üzerinden bütünleşik ortalama şeklinde hesaplanır.  

ç)  Bütünleşik ortalaması 100 üzerinden 70 puan olan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olur ve kayıtlı oldukları 
programın birinci sınıfına başlamaya hak kazanır.  

d) Yeterlik sınavında başarısız olan veya bu sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav 
uygulanmaz ve yeterlik sınavı iptal edilmez.  

e) YDYO gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınav sonuçlarına dayalı kur sistemine geçiş yapabilir.  
  
(2) Hazırlık sınıfı eğitimi süresince uygulanacak sınavlar:  
a) Kısa Süreli Sınavlar (Quiz): Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan kısa süreli sınavlar (quiz) 25-30 dakikalık sınavlardır. Bu 

sınavlar, ders saati içerisinde öğrencilere önceden haber verilmeden uygulanır. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınav günü 
raporlu olan öğrencilerin girmediği kısa süreli sınavlar, not hesaplamasına dahil edilmez.  

b) Ara Sınavlar: Ara sınavlar her yarıyılda ders saatlerinde uygulanır. Sınav günleri akademik takvime göre belirlenir ve 
öğrencilere duyurulur. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu alan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına 
alınabilir.  

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Öğrencilere birinci yarıyıl (Güz yarıyılı) sonunda uygulanır. Yarıyıl sonu sınavına sadece devam 
mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir.  

ç) Program Sonu Yeterlik Sınavı: Öğrencilere ikinci yarıyıl (Bahar yarıyılı) sonunda uygulanır. Bu sınava sadece devam 
mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir.  

d) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavları, Güz ve Bahar yarıyılları içindeki ara sınavlar için yapılır. Kısa süreli sınavlar (quiz) 
için mazeret sınavı yapılmaz. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Sinop 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği’nde yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir.  
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e) Proje/Ödev/Dosya Değerlendirmesi: Öğrencilerin her dönem içerisinde yaptıkları yazılı değerlendirme ve sözlü 
ödevlerinin yer aldığı çalışmalarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.  

Başarı Değerlendirmesi ve Tekrar  
Madde 10- (1) Zorunlu/İsteğe bağlı hazırlık sınıfı başarı değerlendirmesi, yıl içinde uygulanan sınavların farklı oranlarda 
birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Ayrıntıları aşağıdaki tabloda verilen bütünleşik başarı notu hesaplaması özetle; 
ödev/proje/dosya puanının %10’u, kısa süreli sınavların %10’u, ara sınavların %20’si, yarıyıl sonu sınavının %20’si ve 
program sonu yeterlilik sınavının %40’ı birleştirilerek yapılır. Hesaplama sonucu elde edilen başarı notu en yakın tamsayıya 
yuvarlanır. 
  

Güz Yarıyılı  Bahar Yarıyılı  Toplam  
Ödev/Proje/Dosya (%5)  Ödev/Proje/Dosya (%5)  %10  

Kısa Süreli Sınavlar (Quiz) (%5)  Kısa Süreli Sınavlar (Quiz) (%5)  %10  
Ara Sınavlar (%10)  Ara Sınavlar (%10)  %20  

Yarıyıl Sonu Sınavı (%20)  Program Sonu Yeterlik Sınavı (%40)  %60  
Toplam: %40  Toplam: %60  %100  

  
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı başarısının ön koşulu olarak Program Sonu Yeterlik Sınavından 60 alma zorunluluğu vardır. Ön 

koşulu sağlayan öğrencilerden bütünleşik başarı notu 70 ve üzeri olanlar zorunlu hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış 
olur ve kayıtlı olduğu programa başlamaya hak kazanır.  

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi devam şartını yerine getiren ancak başarılı olamayan öğrenciye, izleyen akademik yıl 
başında gerçekleşecek yeterlik sınavına girme hakkı verilir.  

(4) Öğrencinin eğitim-öğretim yılının sonunda zorunlu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamaması durumunda programın 
tekrarı zorunludur. Zorunlu hazırlık sınıfı tekrarında, birinci yılda uygulanan esaslar uygulanır.  

(5) Birinci yılın sonunda zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, ikinci yılın başında bu yönergenin 8. maddesinin  
1. fıkrasında belirtilen şartlardan birini yerine getirmesi halinde kayıtlı olduğu programa başlamaya hak kazanır.  

Sınav Sonuçlarına İtiraz  
Madde 11- (1) Zorunlu/isteğe bağlı hazırlık programında öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten 
itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, YDYO’ya dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına itirazlarda Sinop 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.  

İlişik Kesme  
Madde 12- (1) Zorunlu hazırlık programını, bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen süre içerisinde başarı ile 
tamamlayamamış ve en son girdiği yeterlik sınavında da geçer not alamamış öğrencinin kayıtlı olduğu program ile ilişiği 
kesilir.  

Öğrenime Ara Verme İzni  
Madde 13- (1) Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 2.fıkrasında 
ve Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 48. maddesinde yer alan mazeretlere sahip öğrenciler, 
sadece bir defaya mahsus olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma 
yıl üzerinden gerçekleştirilir. İzin talebinin, ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Öğrencilerin 
talepleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci 
için alınan Yönetim Kurulu kararı öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci derslere ve 
sınavlara giremez. Öğrencinin öğrenim harcı ile ilgili yükümlülüğü ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Bu durumda 
zorunlu hazırlık sınıfına tabi olan öğrenciler; izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavına girerler, 
sınavda başarısız olan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfına devam ederken isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler ise 
isteğe bağlı hazırlığa ya da kendi kayıtlı oldukları bölüm/programlara devam eder. Öğrencilerin öğrenime ara verdikleri süre 
bu yönergenin 7. maddesinde belirtilen azami öğrenim süresine dahil edilmez.  

Yatay ve Dikey Geçişler  
Madde 14- (1) Sinop Üniversitesi YDYO zorunlu yabancı dil hazırlık programına uygulanan yatay ve dikey geçiş koşulları 
aşağıda belirtilmiştir:  



5/7  
  

a) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerden bu yönergenin 8. maddesinde yer alan şartları sağlayanlar, yeterlik sınavına 
girmeden geldiği üniversitedeki eşdeğer sınıfa kayıt yaptırabilirler. Koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin yeterlik 
sınavına girmeleri gerekir.  

b) Bu yönergenin 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre, bir hazırlık sınıfı eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş 
öğrencilerin belgelerini eğitim-öğretim yılının başında kayıt süresi içinde YDYO Öğrenci İşleri Bürosuna ibraz etmeleri 
gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Usul ve Esaslar  

Amaç  
Madde 15- (1) Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına kayıt yaptırıp isteğe bağlı 
(İngilizce veya Arapça) hazırlık sınıfına başvuran öğrencilere, zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminde hedeflenen amaçlarla aynı 
doğrultuda ve CEFR çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde eğitim vermektir.  

Kayıt ve Kontenjan  
Madde 16- (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminin süresi 
en fazla 1 (bir) akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları programın eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.  

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için her akademik yıl başlangıcında, okulun fiziksel şartları ve öğretim 
kadrosu imkânları göz önüne alınarak, belli sayıda bir kontenjan Yabancı Diller Yüksekokulun önerisi ve Senatonun onayıyla 
belirlenir ve ön kayıtlar öncesinde ilan edilir.  

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, ön kayıt sistemi üzerinden ya da Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
hazırlanan matbu dilekçe/form kullanılarak başvuru yaparak isteğe bağlı hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan 
ederler. Başvuru için son tarih Yüksekokul web sayfasında ilan edilir.  

(3) İsteğe bağlı hazırlık programına başvuran öğrenciler, güz yarıyılı derslerinin başlangıç tarihine kadar hazırlık sınıfından 
ayrılabilir. Ancak, başvurusu olan hiçbir öğrenci bahsi geçen süre haricinde isteğe bağlı hazırlık sınıfından ayrılamaz.  

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilmesi için asgari 8 (sekiz) öğrenci kaydı gereklidir. Bu şartın sağlanmaması halinde 
Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.  

(5) Belirlenen kontenjandan daha fazla başvuru olması halinde mevcut kontenjan; her bir programdan hazırlık sınıfı için 
başvuru yapan öğrenci sayısının toplam başvuru sayısına oranı ölçüsünde programlara dağıtılır. Başvuran öğrenciler ilgili 
programa ait ÖSYM yerleşme puanları esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. Bir programın 
kontenjanının dolmaması halinde, başka programlara kontenjan aktarımı yapılabilir.  

Eğitim ve Öğretim  
Madde 17- (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, derslerin en az yüzde %80’ine devam etmek zorunludur. Devam zorunluluğunu 
yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır, hazırlık sınıfı eğitimlerine devam edemezler, program sonu yeterlik sınavına 
giremezler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında, YD101 ve YD102 derslerinden muafiyet için uygulanan Seviye 
Tespit Sınavına girebilirler. Başarısız olan öğrenci isteğe bağlı hazırlık sınıfını tekrarlayamaz. Öğrenci kayıtlı olduğu 
bölüm/programa devam eder. 

(2) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi süresince uygulanacak sınavlar bu yönergenin 9. maddesinin 2. fıkrası, bütünleşik başarı 
notunun hesaplanması ise 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.  

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı başarısının ön koşulu olarak Program Sonu Yeterlik Sınavından 50 alma zorunluluğu vardır. 
Ön koşulu sağlayan öğrencilerden bütünleşik başarı notu 60 ve üzeri olanlar İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarıyla 
tamamlamış olur.  

(4) İsteğe bağlı (İngilizce) hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, kayıtlı oldukları programın zorunlu YD101 ve YD102 
ortak zorunlu yabancı dil (İngilizce) derslerinden muaf olur. Buna ilave olarak, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Turizm Rehberliği Programına (Normal ve İkinci Öğretim) kayıtlı olanlar, zorunlu TUR107 Mesleki Yabancı 
Dil (İngilizce)-I, TUR108 Mesleki Yabancı Dil Konuşma (İngilizce)-I, TUR116 Mesleki Yabancı Dil Okuma (İngilizce)-I 
ve TUR118 Mesleki Yabancı Dil Dinleme (İngilizce)-I derslerinden; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
Rekreasyon Yönetimi Programına kayıtlı olanlar, zorunlu REK101 Mesleki Yabancı Dil-I ve REK102 Mesleki Yabancı Dil 
II derslerinden ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Programına (Normal ve İkinci Öğretim) kayıtlı olanlar, zorunlu YD201 
Yabancı Dil III ve YD202 Yabancı Dil IV derslerinden muaf olur. Ancak başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar bu 
dersleri almak ve başarmak zorundadır.  
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(5) İsteğe bağlı (Arapça) hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, kayıtlı oldukları programın zorunlu Arapça-I (İLA103), 
Arapça-II (İLA104), Arapça-III (İLA219), Arapça-IV (İLA220), Arapça-V (İLA303) ve Arapça-VI (İLA304) derslerinden 
muaf olur. Ancak başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar bu dersleri almak ve başarmak zorundadır.  

(6) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi Arapça dilinden talep edildiği takdirde, eğitim-öğretim İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları 
tarafından yürütülür.  

Madde 18- (1) Zorunlu/isteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyet için gerekli kredi hesabında ve 
hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasında (GANO) dikkate alınmaz.   

(2) Bir akademik yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi boyunca, başarılı olan zorunlu/isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerine, 
YDYO tarafından “Yabancı Dil Belgesi” verilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar  

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi  
Madde 19- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin 
(ı) bendi gereğince zorunlu olarak aldıkları Yabancı Dil I (YD101) ve Yabancı Dil II (YD102) isim ve kodlu derslerdir. 
Eğitim Fakültesi için bu kodlara karşılık olarak, sırasıyla GKZ103 ve GKZ104 kullanılır.  

(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri birimlerin ilgili akademik yıl başlangıcı öncesinde, Yüksekokul Müdürlüğüne talepleri 
üzerine yüz yüze ya da uzaktan öğretim olarak verilir.  

(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden sorumlu olacak öğretim elemanları, Yüksekokul Kurulu teklifi ve Yönetim Kurulu 
kararıyla belirlenir.  

(3) Derslerin yürütülmesinden dersin ait olduğu ilgili akademik birim yöneticileri sorumludur.  

Muafiyet  
Madde 20- (1) Üniversitemiz yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde, zorunlu 
yabancı dil derslerinden muafiyet değerlendirmesi için YDYO tarafından gerçekleştirilen Seviye Tespit sınavına girebilirler.  

a) Seviye Tespit Sınavı, Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca akademik 
takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.  

b) Öğrenci başvuruları, ilk kayıt esnasında alınır ve sonradan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

c) Başarı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınava giren öğrencilerden 50 dahil 60’a kadar puan alanlar 
YD101, 60 ve üzeri puan alanlar ise YD101 ve YD102 dersleri için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış 
sayılarak bu dersten muaf tutulurlar ve aldıkları not başarı notu olarak kaydedilir.  

ç) Seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, açıldığı yarıyılda bu dersleri 
alarak başarılı olmak zorundadır.  

(2) Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda YD101 ve YD102 derslerinden başarılı olmuş öğrenciler 
durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla muafiyet başvurusunda bulunabilir. Başvurular Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilir ve karara bağlanır. Muafiyeti kabul edilen derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin Genel 
Ağırlıklı Not Ortalaması hesabında göz önünde bulundurulur.  

(3) En az son 3 (üç) yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği 
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda 
tamamladığını belgelendirenler YD101 ve YD102 derslerinden muaf sayılırlar.  

(4) Üniversitemizde isteğe bağlı hazırlık (İngilizce) eğitimini almış ve başarı ile tamamlamış öğrenciler YD101 ve YD102 
derslerinden muaf sayılırlar. (5) Son 2 (iki) içerisinde YDS, TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT, IELTS veya PTE 
sınavlarından birine giren ve bu sınavlarda aşağıdaki kriterleri sağlayan öğrenciler durumlarını belgelendirmek koşuluyla 
YD101 ve YD102 derslerinden muaf sayılırlar:  
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Sınav Adı  
YD101 Yabancı Dil  

İngilizce I  
YD102 Yabancı Dil  

İngilizce II  
YDS  40  45  

TOEFL-IBT  48  54  
TOEFL-CBT  140  154-156  
TOEFL-PBT  460  478-479  

IELTS  3  4  
PTE  30  38  

  

BEŞİNCİ BÖLÜM  
Değişim Sınavları  

Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı  
Madde 21- (1) Uluslararası değişim programları yabancı dil seviye tespit sınavı, Erasmus+ ve Mevlana değişim programları 
kapsamında yurt dışında eğitim görecek öğrencilere yönelik yapılan İngilizce ve Arapça seviye tespit sınavıdır. Sınav, CEFR 
çerçevesi seviyelerinden B1-B2’yi ölçmeye yönelik gerçekleştirilir. (2) Sınav, Üniversitemiz Erasmus Kurum 
Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihlerde, her akademik yılda iki kez yapılır.  
Sonuçlar, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilir.  

ALTINCI BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  

Disiplin İş ve İşlemleri  
Madde 22- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

Hüküm Bulunmayan Haller  
Madde 23- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav 
Yönetmeliği, Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Senato kararları ile ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır.  

Akademik Takvim  
Madde 24- (1) Zorunlu/isteğe bağlı hazırlık sınıfı akademik takvimi, Senato tarafından belirlenen akademik takvimlere uygun 
olarak düzenlenir.  

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  
Madde 25- (1) Üniversite Senatosunun 17/07/2019 tarihli ve 2019/99 sayılı kararı ile kabul edilen, “Sinop Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” ile 
yine Üniversite Senatosunun 05/09/2018 tarihli ve 2018/137 sayılı kararı ile kabul edilen, “Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce I-
II) Seviye Tespit Sınavı ve Muafiyet Uygulama İlkeleri” yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük  
Madde 26- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  
Madde 27- (1) Bu Yönerge, hükümlerini Rektör yürütür.  
  
   

 
Kabul Edildiği Senato Kararının 

Tarihi Sayısı 
19/08/2021 2021/136 
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