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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören öğrencilere, o yabancı dilde akademik 

faaliyet yürütecek düzeyde dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma becerileri kazandırmak 

için, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü yabancı dil hazırlık programında 

yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi’nde yapılan zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin 

standartları, kapsamı, seviyesi, ders içi ve ders dışı çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı şartları ve muafiyet 

konuları ile ilgili temel hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Bölüm Başkanlığı: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü, 

b) Bölüm Kurulu: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Kurulunu, 

c) CAE: Certificate in Advanced English sınavını, 

ç) Cambridge CPE: Certificate of Proficiency in English sınavını, 

d) CEFR: Common European Framework of References for Languages çerçeve programını, 

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

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu, 

g) IELTS: International English Language Testing sınavını, 

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

h) PTE: Pearson Test of English-Pearson Akademik İngilizce sınavını, 

ı) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu, 

j) SUEPT: Sinop University English Proficiency Test sınavını, 

k) TOEFL-CBT: Test of English as a Foreign Language-Computer Based Test sınavını, 

l) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test sınavını, 

m) TOEFL-PBT: Test of English as a Foreign Language-Paper Based Test sınavını, 

n) Üniversite: Sinop Üniversitesi’ni, 

o) YDS: Yabancı Dil Sınavını, 

ö) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını temsil eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar 

Hazırlık Eğitim-Öğretiminin Amacı 

MADDE 5- (1) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı, öğrenciye okuduğunu ve duyduğunu 

anlayabilme; duygularını, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme; mesleki ve sosyal hayatta gerekli 

olan yabancı dil becerisini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır. 

Derslere Devam 

MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri her yarıyıl için derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. 

Devamsızlıktan kalan öğrenciler program sonu yeterlilik sınavına giremezler. 

Süre 

MADDE 7- (1) Hazırlık programında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Bu akademik yıl iki yarıyıldan 

oluşur. Öğrencinin hazırlık programında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu lisans programı için 2547 sayılı 

Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelerin dışındadır. Hazırlık Programı haftada en az 20 

ve en fazla 28 saat olmak kaydı ile Bölüm Kurulunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. 

Hazırlık programının süresi, azami iki eğitim-öğretim yılıdır. Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık 

sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki akademik yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin 

programdan ilişiği kesilir. 

Muafiyet 

MADDE 8- (1) Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği 

Programı tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler 

zorunlu İngilizce hazırlık eğitimine alınırlar. Hazırlık programında öğrenciler dil seviyelerine göre gruplara 

ayrılabilir ve sınava girmeyen öğrenciler en alt düzey gruba yerleştirilirler. Muafiyet koşulları aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) İngilizce yeterlik sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Bu sınavda 100 üzerinden 75 ve 

üzeri puan alan öğrenciler, hazırlık programından muaf tutulur. 

b) Öğrencinin Sinop Üniversitesi dışında yurt içindeki bir üniversitede dört yıllık İngilizce dil, edebiyat veya 

öğretmenlikle İlgili bir bölümün İngilizce muafiyet/yeterlilik sınavından başarılı olmuş veya İngilizce hazırlık 

eğitimi almış ve başarı ile tamamlamış öğrenciler programa birinci sınıftan devam edebilirler. Bu 

öğrencilerin muafiyet belgelerini muafiyet sınavının uygulanmasından önce belgelemesi ve akademik yılın 

başında kayıt süresi İçinde Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna ibraz etmesi gerekir. 

c) Öğrencilerden, ulusal veya uluslararası sınavlardan ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Avrupa 

Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri’nde gösterilen “B2” seviyesine eşdeğer puan (bakınız bu yönergenin 8. Maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi) alanlar, bu belgelerin orijinallerini akademik yılın başında kayıt süresi içinde Eğitim 

Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna teslim ederek, ilgili zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet talep 

edebilir, talepleri üzerine bu öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur ve doğrudan İngilizce 

Öğretmenliği lisans diploma programına kayıt edilir. 

ç) Uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil (İngilizce) sınavında alınan yeterlilik puanı ve bunun eşdeğerliği, 

YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu temel alınarak belirlenir. Denkliği kabul edilen sınavlar ve bunların 

eşdeğer puanları aşağıdaki gibidir: 
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Yabancı 

Dil 
SUEPT YDS/e-YDS YÖKDİL TOEFL PTE CAE 

Cambridge 

CPE 
IELTS 

İngilizce    IBT CBT PBT Akademik    

Puan 75 75 75 90 231 574 75 C C 6.5 

 
Denkliği kabul edilen sınavlar ve bunların eşdeğer puanları ÖSYM’nin 25 Şubat 2016 tarihli Yabancı Dil 

Eşdeğerliklerine göre düzenlenmiştir ve adı geçen sınavların denklik tablosuna şu linkte yer verilmiştir: 

https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html 

d) Bu yönergenin 8. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen YDS ve YÖKDİL’den 75 ve üzeri, puan 

alan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavının konuşma ve yazma bölümlerine girmek zorundadırlar. İngilizce 

yeterlilik sınavının bu bölümlerinden toplam 50 üzerinden 25 puan almaları gerekir. YDS ve YÖKDİL’den 75 ve 

üzeri puan alanlar için hesaplama yöntemi; YDS ve YÖKDİL’den alınan 75 ve üzeri puan, öğrencilerin bütünleşik 

notunun %50’sini; konuşma ve yazma becerilerinden alınan puan İse diğer %50’sini oluşturur. Bu iki puanın 

toplamının 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. 

e) Üniversitede zorunlu yabancı dil hazırlık programı muafiyeti için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların 

geçerlilik süresi puanın alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. 

f) Bu yönergenin 8. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen sınavlar dışında kalan üniversite, enstitü 

veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslardan alınan seviye tespit ve İngilizce yeterlilik 

sınavları hazırlık muafiyeti için geçerli değildir. 

g) Burada belirtilen durumlar dışındaki sınavların geçerliliği Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu 

tarafından karara bağlanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık Programı Sınavları ve Başarı DeğerIendirme 

Sınavlar 

MADDE 9- (1) Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği 

Programının yabancı dil hazırlık programında aşağıda ayrıntılarına yer verilen sınavlar uygulanmaktadır: 

a) İngilizce Yeterlilik Sınavı; 

1) Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programında 

öğrenim görmeye hak kazanmış olan öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına girer. İngilizce yeterlilik sınavında 

başarısız olan ve bu sınava herhangi bir sebepten dolayı giremeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz ve İngilizce 

yeterlilik sınavı iptal edilmez. 

2) İngilizce yeterlilik sınavı, her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir.  

3) Eğitim yılı başında yapılan İngilizce yeterlilik sınavının tarihi ve yeri Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yönetim Kurulunca belirlenir ve bölümün ve fakültenin resmi web sayfalarından ilan edilir. 

4) Öğrencilerin İngilizce yeterlik sınavında başarılı sayılabilmeleri için bütünleşik ortalama 100 üzerinden 75 

puan almaları gerekmektedir. Sınavın ilk oturumuna girmeyen öğrenciler ikinci oturuma giremez. Hazırlık 

sınıfından muaf tutulmaya ilişkin diğer şartlar bu yönergenin 8. Maddesinde belirtilmiştir. 

5) İngilizce yeterlilik sınavı, okuma (reading), dinleme (listening), yazma (writing), konuşma (speaking), 

sözcük bilgisi (vocabulary) ve dilbilgisi (grammar) becerilerini ölçmeye yöneliktir. 

b) Dönem İçi ve Dönem Sonu Sınavları; 

1) 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 

https://www.osym.gov.tr/TR,13393/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlik-yonergesi-02102017.html
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telafisi yoktur. Sınav günü raporlu olan öğrencilerin girmediği kısa süreli sınavlar, not hesaplamasına dahil 

edilmez. 

2) Ara Sınavlar (Vize): Ara sınavlar (vize) her yarıyılda ders saatlerinde uygulanır. Sınav günleri akademik 

takvime göre belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu alan öğrenciler Fakülte 

Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavına alınabilir. 

3) Yarıyıl Sonu Sınavı: Öğrencilere birinci yarıyıl (güz dönemi) sonunda uygulanır. Yarıyıl sonu sınavına 

sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler girebilir. 

4) Program Sonu Yeterlilik Sınavı: Öğrencilere ikinci yarıyıl (bahar dönemi) sonunda uygulanır. Bu sınava 

sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilir. Öğrencilerin bu sınavdan en az 75 puan alması 

gerekir. Program sonu yeterlilik sınavından 75 alamayan öğrencilere bir yıl daha hazırlık programında okuma 

hakkı verilir. 

5) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavları, Güz ve Bahar Dönemleri 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’nde 

yer alan ilgili hükümlere göre belirlenir. 

6) Proje/Ödev/Dosya DeğerIendirmesi: Öğrencilerin her düzey içerisinde yaptıkları yazılı değerlendirme ve 

sözlü ödevlerinin yer aldığı çalışmalarının değerIendirildiği türdür. 

Başarı Notunun Hesaplanması ve Tekrar 

MADDE 10- (1) Hazırlık Programında Güz ve Bahar Dönemlerinde başarı notunun hesaplanmasında kullanılan 

değerlendirme araçları ve bunların ağırlık oranları aşağıda gösterilmiştir. 

Güz Dönemi Bahar Dönemi 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 Yeterlilik Sınavı (%40) %60 

Toplam: %40 Toplam: %60 %100 

Hazırlık programında öğrencinin bütünleşik başarı notu 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 alınarak 

hesaplanır. 

a) Öğrencinin eğitim-öğretim yılının sonunda hazırlık programını başarı ile tamamlayamaması durumunda 

programın tekrarı zorunludur. Hazırlık programının tekrarında da birinci yılda uygulanan esaslar 

uygulanır. 

b) Birinci yılın sonunda hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin, ikinci yılın başında bu Yönergenin 

8. Maddesi'nde belirtilen şartlardan birini yerine getirmeleri halinde birinci sınıfa kayıtları yapılır. 

c) Hazırlık programında devam şartım yerine getiren ve başarı notunun hesaplanmasında bütünleşik 

ortalaması 75 puanın altında olan öğrencilere izleyen Güz Döneminde yapılacak İngilizce yeterlilik 

sınavına girme hakkı verilir.  
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Sınav Sonuçlarına İtiraz 

MADDE 11- (1) Hazırlık programında öğlenciler, ilan edilen sınav sonuçlarına, ilan edildiği tarihten İtibaren 

en geç beş (5) is günü içerisinde, Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. Sınav sonuçlarına 

itirazlarda Sinop Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre İşlem 

yapılır. 

İlişik Kesme 

MADDE 12- (1)  Hazırlık programını, Madde 7’de belirtilen süre içerisinde başarı ile tamamlayamamış ve en 

son girdiği İngilizce yeterlilik sınavında da geçer not alamamış öğrencilerin bölüm ile ilişiği kesilir. 

Öğrenime Ara Verme İzni 

MADDE 13- (1) Öğrenime ara verme yıl üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda Bölüm 

Kurulunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla geçerli görülen mazeretler için sadece bir defaya 

mahsus en fazla iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara vermelerine karar verilebilir. İzin talebinin, ilk ara sınavların 

başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci derslere ve sınavlara giremez. 

Öğrencinin öğrenim harcı ile ilgili yükümlülüğü ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Bu durumda olan 

öğrenciler; izleyen öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlilik sınavına girerler, sınavda başarısız olan 

öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler. Öğrencilerin öğrenime ara verdikleri süre Madde 7’de belirtilen 

azami öğrenim süresine dahil edilmez. 

Yatay ve Dikey Geçişler 

MADDE 14- (1) Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği 

Programının yabancı dil hazırlık programına uygulanan yatay ve dikey geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerden bu Yönergede Madde 8’de öngörülen şartları sağlayan öğrenciler, 

İngilizce yeterlilik sınavına girmeden geldiği üniversitedeki eşdeğer sınıfa kayıt yaptırabilirler. Koşulları yerine 

getiremeyen öğrencilerin İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekir. 

b) Bu yönergenin 8. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, İngilizce hazırlık eğitimi almış ve bunu 

belgelemiş öğrencilerin belgelerini eğitim-öğretim yılının başında kayıt süresi içinde Eğitim Fakültesi Öğrenci 

İşleri Bürosuna ibraz etmeleri gerekir. Zamanında ibraz edilmeyen belge dikkate alınmaz.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin İş ve İşlemleri 

MADDE 15- (1) Yabancı dil hazırlık programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri 

uygulanır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Sinop Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim Sınav DeğerIendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Senato Kararları ile 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 17- (1) Hazırlık Programı tarafından sunulan eğitim programı, Sinop Üniversitesi tarafından belirlenen 

akademik takvime göre düzenlenir. Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra 2019-2020 

Akademik Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 


