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YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

 

ZORUNLU/İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ 

 

Zorunlu/İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretiminin Amacı: 

 

Öğrencilere ilgili yabancı dilde temel yeterlik kazandırmak ve kayıt oldukları eğitim-öğretim 

programlarında, konularıyla ilgili yabancı dilde yazılmış kaynakları takip edebilecek, kendilerini 

akademik düzeyde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek bir düzeye getirmektir. 

  

Hazırlık Sınıfına Kabul Edilecek Öğrenciler: 

 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi; üniversitemizde lisans düzeyinde zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

yapılan bir programa kayıt- kabulünü yaptırmış ve muafiyet şartlarından birini yerine getirememiş 

öğrenciler ile ön lisans/lisans düzeyinde ilk defa kayıt yaptırmış ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Eğitimine kayıt olmuş öğrencileri kapsar. 

 

Zorunlu Hazırlık Eğitiminden Muaf Tutulabilme Şartları 

 

Zorunlu Hazırlık Eğitiminden muaf sayılabilmek için aşağıdaki şartların birini yerine getirmek gerekir. Bu 

durumda öğrenciler bağlı bulundukları bölümde eğitimlerine başlayabilirler: 

 

1. Akademik yılbaşında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına girerek en az 60 veya üstü bir puan 

almak. Bu sınav ilgili kurulların belirleyeceği sayı ve tarihlerde önceden ilan edilerek yapılır. 

2. YÖK Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlardan 

YDS ve/veya YÖKDİL’den 70 veya üstü bir puan almak. Bu durumda sınav tarihi 3 yıldan eski 

olmayan belgenin, en geç üniversitemizde yapılan Yabancı Dilde Yeterlik Sınavından önce ilgili 

birime ibrazı gereklidir. İlgili sınavlardan birine yıl içinde girilmesi durumunda da yukarıda 

belirtilen başarı puanının alınması halinde belgenin ibraz edilmesi ile Zorunlu Hazırlık Eğitiminden 

muafiyet kabul edilir. Bu durumda öğrencinin eğitime devam etmesine gerek yoktur. 

3. Üniversitemize gelmeden önceki son 5 yıl içinde süresi 3 eğitim yılından az olmamak kaydı ile 

Zorunlu Hazırlık Eğitimi alınan dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede eğitim almış olmak. 

Konuyla ilgili resmi belge/belgelerin en geç Üniversitemizce yapılan Yabancı Dilde Yeterlik 

Sınavından önce, hazırlık eğitiminin verildiği birime ibrazı gereklidir. 



4. Daha önce başka bir üniversitede, Üniversitemizde öğrencinin bağlı olduğu birimde verilen Zorunlu 

Hazırlık Eğitimi dilinde, Zorunlu Hazırlık Eğitimi almış ve başarmış olmak. 

Eğitim Süresi : 

Hazırlık programının öğrenim süresi Güz ve Bahar Yarıyılları olmak üzere bir akademik yıldır. 

Her yarıyılda 14 hafta, toplamda 28 haftadır. 

 

 

Haftalık ders saati ve müfredat: 

 

Dersler Grammar (Dilbilgisi), Reading (Okuma), Speaking (Konuşma), Listening (Dinleme), 

Writing (Yazma) olup, haftalık ders programlarında ilk 4 ders Main Course (Ana Ders ) başlığı altında 

belirtilmiştir. Haftalık ders saatleri Main Course için 18, Writing dersi için 4 olmak üzere toplamda 22 

dir. 

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İngilizce Ders Kitapları : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Öğrenciler yerleştirildikleri sınıf düzeylerine uygun seriyi alırlar. 

 

Derslere devam ve devamsızlık : 

 

Devam mecburiyeti toplam ders saati sayısının % 60 ı kadardır. Ders sorumluları tarafından öğrencilere 

izin verilemez. Hastanelerden alınan sağlık raporu da devamsızlıktan sayılır. (Covid bu kuralın 

dışındadır.) 

 

Toplam ders saatinin % 40 ından fazla devamsızlık yapan öğrenciler devamsız ve başarısız kabul edilir. 

Bu öğrenciler Final Sınavına giremezler. 

 

Öğrencilerin Güz ve Bahar yarıyılları boyunca toplam devamsızlık hakları 246 saattir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Adı Kitap Yayınevi 

 

 

MAIN COURSE 

 

[ Dilbilgisi Okuma 

Konuşma 

Dinleme] 

New Headway(Fifth Edition)** 

Elementary 

Pre-Intermediate 

Intermediate, 

Upper-Intermediate 

 

 

 

 

Oxford Üniversitesi 

Yayınevi 

 

WRITING 

[Yazma] 

 

 

 



 

 

 

SINAVLAR 

 

Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı, Ara Sınavlar, haberli veya habersiz Küçük Sınavlar (Quiz), Yıl Sonu 

Genel Sınavı (Final Sınavı) ve Mazeret Sınavı şeklindedir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem 

de sözlü yapılabilir. 

 

 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI ( ENGLISH PROFICIENCY EXAM ): 

 

İngilizce Yeterlik Sınavı öğrencilerin İngilizce dil yeterliliklerini tespit etmek üzere; okuduğunu anlama, 

duyduğunu anlama ve yazma becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav yılda 1 kez akademik yılın başında 

yapılmaktadır. Sınava Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi alma yükümlülüğü bulunan yeni kayıtlı 

öğrenciler ile önceki yıllarda Zorunlu Hazırlık Eğitimi alıp, başarısız olan öğrenciler katılabilirler. 

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin bu sınava girmelerine gerek yoktur. 

 

ARA SINAVLAR (MIDTERM EXAM) : 

 

Güz yarıyılında 2, bahar yarıyılında 2 olmak üzere toplam 4 ara sınav yapılır. Ara sınavların içerikleri 

sınav komisyonu tarafından belirlenir. Sınav komisyonu öngördüğü takdirde öğrencilerin dil 

becerilerini ölçmek için her beceriden ayrı bir sınav oluşturulabilir. Ara sınav notu bu sınavların 

ağırlıklı ortalamasıdır. Ara sınavların yıl içi başarı puanına etkisi % 60’tır. 

 

KÜÇÜK SINAVLAR (QUIZ): 

 

Bu sınavlar haberli veya habersiz yapılabilir. Toplamda her dönem en az 5 adet küçük sınav yapılır. 

Sayısı daha fazla olabilir. Küçük sınav notu bu sınavların ağırlıklı ortalamasıdır ve yıl içi başarı puanına 

etkisi % 40’tır. 

 

FİNAL SINAVI (FINAL EXAM): 

 

Bir yıllık eğitim bittikten sonra, Yabancı Diller Yüksekokulunca ilan edilen tarihte yapılır. Final sınavı 

çoktan seçmeli sorular olup, okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, konuşma, yazma becerilerini ve 

dil bilgisini ölçen bir sınavdır. Final sınavının genel başarı puanına etkisi %30’dur. 

 

MAZERET SINAVI (MAKE-UP EXAM): 

 

Zorunlu/İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitiminde Ara Sınavlar için Mazeret Sınavı uygulanır. Küçük sınavlar, 

Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı) ve Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı için Mazeret sınavı 

uygulanmaz. Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru kanıtlayıcı belge, mazeretin bitim tarihinden itibaren 

en geç 7 gün içinde, Yabancı Diller Yüksekokuluna yapılmalıdır. Süresi geçen mazeretler yürürlüğe 

konulmaz. Öğrencilerin ara sınavlar için mazeretli sayılmalarına Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim 

Kurulunca karar verilir. Sağlık raporunun mazeret sınavına esas olabilmesi için, Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ölçütleri ve şartları karşılaması gerekir. 

Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır. Yabancı 

Dil Yeterlik Sınavı ve Yıl Sonu Genel Sınavının (Final Sınavı) mazereti yoktur, ancak Yıl Sonu Genel 



Sınavına giremeyen öğrencilerin takip eden öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dilde Yeterlik 

Sınavına girme hakları vardır. Hazırlık programı öğrencileri için Bütünleme Sınavı yoktur. 

 

Başarı ve geçme notu: 

 

Zorunlu/ İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi öğrencileri, final sınavı dahil yıl sonu 

hesaplamalarında 60 veya üzeri başarı puanı aldıklarında programı başarmış kabul edilirler.  

 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler başarılı olduklarına dair başarı 

belgesi alırlar ve kendi bölümlerine gittiklerinde 1. sınıfta almaları gereken Zorunlu Yabancı Dil 

dersinden muaf olurlar. Hazırlık eğitiminde aldıkları genel başarı puanları bu dersin Güz ve Bahar 

Yarıyılı başarı puanı olarak transkriptlerinde (ayrıntılı not dökümü) yer alır. Şayet aldıkları bu genel başarı 

puanlarını daha da yükseltebileceklerini düşünüyorlarsa Güz yarıyılında yapılan Zorunlu Yabancı Dil 

Dersi Muafiyet Sınavına girebilir veya Zorunlu Yabancı Dil Eğitimi dersini alabilirler. 

 

 Başarısızlık: 

 

Yılsonunda final sınavına girmeden önce, hesaplanan yıl içi başarı puanı 30’un altında olan 

öğrenciler, final sınavına girme haklarını kaybederler ve başarısız kabul edilirler. Yılsonunda yapılan 

final sınavı ile birlikte hesaplanan genel başarı puanı 60’ın altında olan öğrenciler, başarısız kabul edilirler. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam koşulunu sağlayamadığı için başarısız olan öğrenciler 

kendi bölümlerine/programlarına başlayamazlar, hazırlık sınıfını tekrar ederler. Zorunlu Yabancı Dil 

Eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine rağmen hazırlık 

eğitiminde başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler.   Ya da 

yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, üçüncü yarıyıl (güz yarıyılı) başlangıcında yapılan 

yabancı dilde yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille eğitim 

veren önlisans / lisans öğretim programına devam edebilir. 

 

Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve devam koşulunu yerine getirmesine 

rağmen hazırlık eğitiminde başarılı olamayan öğrenciler, talepleri halinde ÖSYM tarafından öğretim 

dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer program bulunmaması halinde yakın programlardan 

birine yerleştirilir. Ancak bunun için öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, 

yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. 

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi öğrencilerinin ise gerek devamsızlıktan gerekse de başarısızlıktan 

kalmaları kendi bölümlerinde eğitim görmelerini etkilemez. Yalnız 1. sınıfta Zorunlu Yabancı Dil 

Dersini almaları gerekmektedir. Bununla birlikte isterlerse bu dersten muaf olabilmek için Güz Yarıyılı 

başında yapılan Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavına girebilirler. 

 

Disiplin: 

 

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidirler ve disiplin işlemleri 

bağlı bulundukları birimler tarafından yürütülür. 

 

 Sınav Sonucuna İtiraz: 

 



Öğrenciler ara sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 7 (yedi) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokuluna 

yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine yapılacak inceleme 

sonucunda maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılarak öğrenciye bildirilir. 

 

Kayıt dondurma: 

 

Kayıt dondurma ihtiyacında olan öğrenciler, kayıt dondurma hakkı için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili 

yönetmelikte anılan kurallara tabidirler. 

 

Yatay – Dikey Geçiş durumları: 

 

Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Zorunlu 

Hazırlık Eğitimi olan birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan ve geldikleri üniversitede burada eğitim verilen 

dilde Zorunlu Hazırlık Eğitimi olmayan veya olduğu halde başarılı olamamış öğrenciler, Zorunlu Hazırlık 

Sınıfında başarısız olmuş öğrencilerle aynı kurallara tabidirler. 

 

YIL İÇİ BAŞARI VE GENEL BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI  

 

Yıl içi Başarı Puanı: 

 

Bir yıl boyunca yapılan ara sınav notları toplamının % 60 ’ı ve küçük sınavlar toplamının % 40’ı yıl içi başarı 

puanını belirler. Final sınavına girebilmek için Yıl içi başarı puanının en az 30 olması gerekir. Buna göre: 

Yıl içi Başarı Puanı= (Ara sınav notlarının X   % 60 ) +  ( Küçük sınav notlarının X % 40)     

aritmetik ortalaması aritmetik ortalaması 

 

Genel Başarı Puanı: 

 

Genel Başarı Puanı=(Yıl içi başarı puanı X % 70) + (Yıl sonu final sınavı X % 30) 

 

Genel başarı puanı 60 veya üzeri olan öğrenciler hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılırlar. 

Genel Başarı Puanının Avrupa Ortak Dil Çerçevesine Göre Düzey Karşılıkları: 

Hazırlık sınıflarının eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre düzenlenmiş olup; öğrencilerin 

akademik yılsonunda hesaplanan genel başarı puanlarının karşılıkları da bu çerçeveye göre şöyle 

değerlendirilmektedir. 

Avrupa Ortak Dil 

Çerçevesi Seviyeleri 

Genel Başarı 

Puanı 

A1 30 

A2 45 

B1 60 

B2 75 

C1 95 

C2 100 

 

 



 

 

 


