RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DUİM-BİL.MÜH.- İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK
ORYANTASYON PROGRAMI
Yüksekokulumuzda İngiliz Dili ve Edebiyatı, Turgut Kıran Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde ve İsteğe Bağlı Hazırlık sınıflarında
İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
Hazırlık Eğitiminde Muafiyet ve Yeterlilik
Muafiyet: Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler yabancı dil
hazırlık sınıfından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
b) Son üç yıl içerisinde Test of English as a Foreign Language (TOEFL)dan 72 ve üzeri,
CAMBRIDGE ESOL(FCE/CAE/CPE)dan C ve üzeri ,PTE den 55 ve üzeri, YDS ve YÖKDİL
sınavından 60 ve üzeri not alanlar
c) Yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 veya üstü puan almış olanlar,
ç) Daha önce Üniversitenin veya Türkiye’deki başka bir Üniversitenin yabancı dil
hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar.
(2) Eşdeğerlik belgeleri Üniversiteye kesin kayıt dönemi içerisinde ilgili birimin öğrenci
işlerine verilir. Birimlerin yönetim kurulları eşdeğerlikleri, yeterlilik sınavından önce
sonuçlandırır.
Yeterlilik Sınavı: Güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini
belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavlardan 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı
sayılır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim
programına devam etmeye hak kazanırlar.
Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık programına başlarlar.
Hazırlık Sınav Sistemiyle ilgili bilgilendirme:
Öğrenciler hazırlık sınav sonuçlarının takibini RTEU Öğrenci Bilgi Sisteminden takip
edebilirler. Sınav tarihlerinin duyurusu Yabancı Diller Yüksekokulunun Web Sitesinden
(http://ydyo.erdogan.edu.tr) yapılır.
Hazırlık programında Yıl Sonu Final Sınavı, Vizeler, Quizler ve CPG notu olmak üzere
temelde 4 not vardır. Hazırlık programı sonunda 60 ve üzeri not ortalamasına sahip
öğrenciler hazırlık programından başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrenciler için Yıl Sonu
Sınavının yerine geçecek Bütünleme Sınavı yapılır. Ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler
de hazırlık programından başarılı sayılır. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan
öğrenciler yeni akademik yılın başındaki Yeterlilik Sınavına girer. Başarı sağlayamayan
öğrenciler Hazırlık eğitimini 2. kez almak durumundadır.

Genel başarı notu; Yıl içi sınav notunun % 50’ı ile yılsonu sınav notunun % 50’ının
toplanması ile elde edilir. Yıl içi sınav notu, ara sınavlardan alınan notların % 60’ı ile kısa
süreli sınavlardan alınan notların % 40’ının toplanması sonucunda elde edilir. Yılsonu
sınavında 50 puanın altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar.
Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için; 100 puan
üzerinden genel başarı notunun en az 60 puan olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan
öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız sayılır.
Yılsonunda başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri; yılsonu sınavına girmek için
gerekli şartlara sahip olmak kaydıyla bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında
alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavında 50 puanın
altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bütünleme sınavında başarısız olan
öğrenciler takip eden eğitim-öğretim yılındaki yeterlilik sınavlarına girebilirler.
Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve
lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen
hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği
kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans
öğrencileri kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa
kayıt yaptırabilirler. 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 merkezî olarak yerleştirilebilirler.
Sınavlar
Final sınavı

Yüzdelik Etkisi
% 50

Yıl İçi
Değerlendirme
Vizeler

% 24

% 50

Quizler % 9.6
CPG

% 6.4

Yıl içinde Güz döneminde 2, Bahar döneminde 2 olmak üzere toplam 4 vize sınavı
yapılır. 4. Vize, dersi veren öğretim görevlileri tarafından önceden öğrenciye bilgisi verilecek
Proje şeklinde değerlendirilecektir.

Yıl Sonu Sınavı ve Vize Sınavlarının derslere göre yüzdelik dağılımları şu şekildedir:
Main Course % 40
Reading

% 20

Listening

% 15

Speaking

% 15

Writing

%10

Hazırlık eğitimi sürecince öğrenciler toplam 16 adet Quizden sorumludur. Quiz
değerlendirmesi yazılı bir sınav, ödev veya proje ya da Portfolio değerlendirmesi şeklinde
olabilir. Ders yüzdeliklerine göre Quiz adetleri şu şekildedir.
GÜZ

BAHAR

Main Course 3

3

Reading

2

2

Writing

1

1

Listening

1

1

Speaking

1

1

CPG notu ( Classroom Performance Grade) Güz ve Bahar yarıyılının sonunda olmak üzere
yılda 2 kez dersi veren öğretim görevlisi tarafından verilir. CPG not değerlendirmesi şu
şekildedir:
CPG Not Değerlendirmesi
Derse katılım
Ödevler
Materyal Getirme
Devamsızlık

Notlara itiraz: Sınav sonuçlarının ilanından sonraki bir hafta içerisinde olmak şartıyla
sınav notlarında maddi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurabilir.
Mazeret Sınavları: Ara sınavlara katılamayan, mazeretleri yönetim kurulunca kabul
edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. Sınav tarihi yönetim tarafından belirlenip
duyurusu yapılır. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini takip
eden 5 iş günü içinde mazeretlerini gösterir belgeyi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci
işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
Devam durumu : Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere % 80 oranında
devam zorunludur. Devamsızlığı yıllık toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler
devamsızlıktan sınıfta kalır ve yılsonu sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Ancak bir
sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına girebilirler. Devamsızlıkları
nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı öncesinde ilan edilir.

Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Rektörlük tarafından
Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurtiçi ve yurtdışındaki
müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görevlendirilen öğrenciler
ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından
görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar
için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında
dikkate alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi
bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz. Bir dersten yarıyıl sonu
sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda
tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz.
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİ DIŞINDAKİ İŞLEMLER.
Konusu itibariyle eğitim öğretim faaliyeti dışında kalan taleplerin; öğrencilikle ilgili
konularda Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine, yemekhane, kantin, aydınlatma, ısınma temizlik
vb. konulardaki taleplerin Yüksekokulumuz Yazı işlerine veya dersliklerin bulunduğu
katlardaki “talep ve öneri kutularına” yazılı olarak yapılması.

2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Yabancı Diller Yüksekokulu

