T.C.
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER HAZIRLIK BİRİMİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1 : Bu yönergenin amacı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık
Birimi tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına ilişkin eğitim-öğretim , ölçme ve
değerlendirme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 : Bu yönerge Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Birimi
tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programı ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 : Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 49. Maddesi ile Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi ‘ ne uygun olarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim Dili
Madde 4 : Öğretim dilinin, tamamen veya kısmen İngilizce olduğu lisans programlarına
kayıt olan öğrenciler bu Yönergenin üçüncü bölümünde belirtilen esaslara uygun olarak
İngilizce yeterliliklerini kanıtlamakla yükümlüdürler.
Hazırlık eğitiminin süresi
Madde 5 :
1. Lisans Programında eğitime başlayabilmek için muafiyet şartlarını sağlayamayan
öğrenciler , İngilizce Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlamak zorundadırlar
2. Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir akademik yıldır .

3. Bir akademik yıl 16 ‘ şar haftalık Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur.
4. İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı öğrencilerin haftalık ders saatleri her akademik yıl
başında Yabancı Diller Hazırlık Birimi tarafından belirlenir ve duyurulur.
Madde 6 : Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir ve bu öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ‘ nun 44.
Maddesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı , Muafiyet Esasları
Madde 7 :
1. İngilizce Hemşirelik Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler öğretim yılı başında yapılan
Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavını alırlar.
2. Yabancı Diller Hazırlık Birimi tarafından belirlenen barajı geçemeyen öğrenciler İngilizce
Hazırlık Programına yerleştirilirler.
3.Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar
doğrudan kabul edildikleri lisans programına başlarlar.
Madde 8 : Demiroğlu Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen
uluslararası dil sınavlarından senatoca tespit edilmiş olan puanları almış olan öğrenciler
İngilizce Hazırlık programından muaf olurlar. İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için
geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük
puanlar aşağıdaki gibidir.
TOEFL – IBT

: 70

IELTS- Akademik

: 5.5

CAE

: C

CPE

: C

PTE- Akademik

: 55

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık eğitiminin amacı ve kapsamı
Madde 9 : Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı öğrencilerin İngilizceyi derslerini takip
edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

Madde 10 : Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler, öğrencilerin yazılı ve
sözlü olarak kendilerini İngilizcede etkin bir biçimde ifade edebilecek ve akademik düzeyde
okuma ,dinleme yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek şekilde düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam zorunluluğu ve mazeret
Madde 11 : Hazırlık programı öğrencileri toplam ders saatinin en az % 80 ine devam
etmek zorundadır. %20 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler
yıl içi sınavlara ve yıl sonu sınavına giremezler ancak takip eden eğitim-öğretim yılı başında
yapılacak olan Muafiyet ve Seviye Belirleme sınavına girebilirler.
Madde 12 : Derse geç kalan veya ders bitmeden sınıftan ayrılan öğrenciler yok sayılır.
Madde 13 : Herhangi bir nedenle ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders
saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda yoklama süreci aynı şekilde uygulanacağı
için öğrenciler ilan edilen gün ve saatlere uymakla yükümlüdürler.
Madde 14 : Milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel
etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin , bu
etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime
devam edemedikleri süreler , devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ; bu süreler içinde
giremedikleri sınavlara , ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek tarihlerde girerler.

ALTINCI BÖLÜM
Ders materyalleri , Sınavlar ve Değerlendirme
Ders materyalleri
Madde 15 : Akademik yılın başında Hazırlık birimi tarafından belirlenen ve dersin işlenişi
için gerekli ders materyalleri olmadan derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse
gelen öğrenci o ders saati için derse kabul edilmez.
Madde 16 : Öğrenciler, akademik yılın başında bölüm tarafından belirlenen kaynak kitapların
orijinal kopyalarını temin etmek zorundadır. Üniversite içerisinde orijinal olmayan ders kitabı
bulunduran öğrenci, bu konuda üniversite aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve
kayıpları karşılamakla yükümlüdür.
Sınavlar ve değerlendirme
Öğrencilerin yıl içi başarı ortalamaları aşağıdaki verilere göre hesaplanır:
Madde 17 : Yıl içi değerlendirme kısa sınavlar , ara sınavlar , performans portfolyosu ve
derse katılımdan oluşur.

Kısa sınavlar :
1) - Kısa sınavların yapılacağı günler öğrencilere önceden bildirilmez.
2) - Dönem içinde yapılan proje , ödev , sunum ve benzeri çalışmaların her biri bir kısa sınav
olarak değerlendirilebilir.
Ara sınavlar
3) - Yılda en az dört ara sınav yapılır.
4) - Ara sınavların yapılacağı tarihler önceden ilan edilir.
5) - Sınavın yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar.

Performans portfolyosu
6)- Performans portfolyosu yazma becerisini ve bu becerinin gelişimini ölçer. Öğrencilerin
yazma becerileri ders yılı boyunca değerlendirilir
Derse Katılım
7)- İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri , sınavlarındaki başarılarına ek olarak ders içinde
gösterdikleri katılıma göre değerlendirilirler. Bu değerlendirmede öğrencilerin
devamsızlıkları, derse katılımları , ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi genel
davranışları baz alınır.

Yıl sonu sınavı
Madde 18 : Yıl sonu sınavı yıl içinde görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav
okuma yazma ve dinleme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Madde 19 : Öğrencilerin hazırlık sınıfını geçebilmeleri için yıl sonu sınavından yüz tam
puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.
Madde 20 :
1. Yılsonu sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya
Yılsonu sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler Yılsonu Telafi Sınavını alırlar.
2. Yıl sonu telafi sınavının başarı notuna katkısı Yıl Sonu Sınavında olduğu gibi % 40 tır.
3. Öğrencilerin hazırlık sınıfını geçebilmeleri için yıl sonu Telafi sınavından 100 tam puan
üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Yıl sonu başarı notunun hesaplanması
Madde 21 : Öğrencilerin yıl sonu başarı notu aşağıdaki verilere göre hesaplanır.
Kısa sınav ortalaması

: % 20

Ara sınav ortalaması

: % 25

Performans Portfolyosu

: % 10

Katılım

:% 5

Yıl Sonu Sınavı

: % 40

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınav sonuçlarının ilanı , sonuçlara itiraz ve sınavlarda mazeret hali
Madde 22 : Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını ve kağıtlarını sınav gününü takip
eden beş iş günü içerisinde öğrenci işlerine teslim eder.
Madde 23 : Sınav sonuçlarına itiraz sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde
yazılı olarak yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez.
Madde 24 : Geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler , mazeretlerini Demiroğlu
Bilim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen
esaslara uygun olarak belgelendirmek ve sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde yazılı
olarak bildirmek zorundadırlar. Mazeretleri kabul edilenlere bir ara sınav hakkı tanınır.
Madde 25 : Kısa sınavların , Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavının mazereti yoktur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller, Yürürlük ve Yürütme
Madde 26 : Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde , Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin
Yönetmelik ile Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğiti Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 27 : Bu yönerge Üniversite senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 : Bu yönerge hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
Senatonun 02.08.2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

