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TC 
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 
ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç  
Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Munzur Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün yürüttüğü 
zorunlu İngilizce hazırlık eğitim-öğretim programı ve Munzur Üniversitesi tarafından yürütülen 
Üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan isteğe 
bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun  
49. maddesi gereğince derslerin kısmen veya tamamının öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu 
programlara kayıt yaptıran öğrencilere verilen zorunlu yabancı dil hazırlık (İngilizce)  
eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  
7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. ve 49. maddelerini 
kapsamaktadır. 
 
Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve  
49. maddelerine, 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik ile 06/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Munzur Üniversitesi 
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanmaktadır. 
 
Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;  
 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 
 
b) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını,  

 
c) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfını, 

 
         ç)  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

 
d) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü, 

 
e) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu, 

 
f) Üniversite: Munzur Üniversitesini, 

 
g) YDB: Munzur Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, 

 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar 

 
Amaç 
Madde 5 – (1) Öğretim dilinin yabancı bir dil olduğu zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan 
programlara kaydolan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında YDB’nin 
düzenleyeceği yabancı dil muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık 
eğitim-öğretiminin amacı, yabancı dil hazırlık programı muafiyet sınavına girmemiş ya da bu sınavda 
başarısız olmuş öğrencilere programlarının öngördüğü yabancı dilde eğitim-öğretim faaliyetlerini 
etkin bir şekilde takip edebilecekleri ileri düzeyde dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
becerilerini kazandırmak ve metinleri çevirebilme, mesleki ve günlük hayatta gereken iletişimi 
sağlayabilme, uluslararası yayınları izleyebilme, ilgili olunan seminer ve tartışmalara katılabilmeleri 
için öğrencilerin gerekli yabancı dil yeterliliğini edinmelerini sağlamaktır.  
 
Başvuru  
Madde 6 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı için başvuru süresi YDB akademik takviminde ilan edilir 
ve koşulları, yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular üniversiteye 
kayıt işlemleri sırasında yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ve YDB’ce sonuçlandırılır.  
 
(2) İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık sınıfı için başvuru süresi YDB akademik takviminde ilan edilir ve 
koşulları, yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular üniversiteye kayıt 
işlemleri sırasında yapılır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ve YDB’ce sonuçlandırılır. 
 
Kayıt ve Kabul 
Madde 7 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi olan bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında doğrudan 
zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı kontenjanına alınır. 
 
(2) İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimine başvuran tüm öğrenciler Üniversitenin altyapı imkânları dikkate 
alınarak belirlenen kontenjanlar dâhilinde eğitime kabul edilir. Başvuruların kontenjanı aşması 
halinde istekliler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) belirlenen puan sıralaması esas 
alınarak, kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. 
 
Eğitim-Öğretim Süresi 
Madde 8 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık programı eğitim-öğretim süresi Munzur Üniversitesi Ön Lisans 
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen hükümler 
çerçevesinde belirlenir.  
 
(2) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programı eğitim-öğretiminin süresi 2 (iki) yarıyıldan oluşan  
1 (bir) akademik yıldır.  
 
(3) Zorunlu İngilizce hazırlık programı eğitim-öğretiminin azami süresi 4 (dört) yarıyıldan oluşan  
2 (iki) akademik yıldır.  
 
(4) İsteğe bağlı hazırlık programı eğitim-öğretiminin azami süresi 2 (iki) yarıyıldan oluşan  
1 (bir) akademik yıldır ve İsteğe bağlı hazırlık programı tekrar edilemez.  
 
(5) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programı eğitim-öğretiminin süresi, öğrencilerinin kayıtlı 
oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir ve İngilizce 
hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim 
programlarından ders alamazlar.   
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(6) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu 
öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi (AKTS) saatleri bakımından göz 
önünde bulundurulmaz. 
 
 
Muafiyet 
Madde 9 – (1) Öğretim dilinin İngilizce olduğu ve zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara 
ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın Güz yarıyılı başında YDB’nin 
düzenleyeceği “Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na 
alınırlar.   
 
(2) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran tüm öğrencilerin  
“Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na girmeleri 
zorunludur.  
 

a) “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” tarihi 
YDB’nin belirlediği akademik takvimde ilan edilir. 
 

b) “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” için 
mazeret sınavı yapılmaz. 

b)   Herhangi bir sebeple “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye 
Tespit Sınavı”na girmeyenler/giremeyenler, hazırlık sınıfında “Alt Grup” düzeyine kayıt 
yaptırmak zorundadırlar.  

 
(3) “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” yazılı 
sınavdan oluşur ve 1 (bir) günde uygulanır.  
 
(4) “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”ndan 100 (yüz) 
tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha fazla puanla başarılı olan öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık 
eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları programlara başlarlar.  
 
(5) Aşağıdaki öğrenciler “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit 
Sınavı”na girmelerine gerek olmaksızın zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:  
 

a) En az son 3 (üç) yılında İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 
vatandaşlarının devam ettiği kurumlarında eğitim görüp, eğitimlerini bu kurumlarda 
tamamlayanlar, 

 
b) “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”nın 

yapılacağı tarih itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen yurtiçinde veya 
yurtdışında yapılan merkezi İngilizce sınavlarında belirtilen eşdeğer puanlarla başarılı 
olanlar,   

 
c) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun Zorunlu veya İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık 

programını başarıyla tamamlamış veya İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar. 
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“Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”, Merkezi 
Yurtiçi-Yurtdışı İngilizce Sınavları Eşdeğerlik Çizelgesi* 

 

Munzur 
Üniversitesi 

Muafiyet 
ve 

Seviye 
Tespit 
Sınavı 

YDS 
E-YDS 

 

CBT 
Computer 

Based 
TOEFL 

IBT 
Internet 
Based 
TOEFL 

PBT 
Paper 
Based 
TOEFL 

IELTS** 
International 

English 
Language 

Testing 
System 

FCE  
First 

Certificate 
in English 

CAE 
Certificate 

in 
Advanced 

English 

CPE 
Certificate 

of 
Proficiency 
in English 

70-100 
(M-Muaf) 

70-100 221-300 84-120 
561-
677 

5,50-9,00 C-A B-A C-A 

 
* Bu tabloda bulunmayan ancak Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilikleri kabul edilen sınavlar için, 

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği eşdeğerlilik çizelgeleri esas alınır. 
 
** IELTS toplam sınav sonucudur. 

 
(6) 9.maddenin 5. fıkrasında belirtilen koşul/koşulları sağlayan öğrenciler, durumlarını kanıtlayan ve 3 
(üç) yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini, zorunlu yabancı dil hazırlık 
eğitiminden muaf olmak istediklerini ve gerekli koşulları sağladıklarını belirten bir dilekçe ile en geç 
Güz yarıyılında YDB’nin ilan edeceği “Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet ve Seviye 
Tespit Sınavı” tarihine kadar YDB’ye teslim ederek başvuru yapmakla yükümlüdürler.   
  
(7) Öğrencilerin dilekçe ile yapmış oldukları zorunlu İngilizce hazırlık programından muaf olma 
talepleri YDB kararı ile değerlendirilecektir ve öğrencilere taleplerinin sonuçları yazılı olarak tebliğ 
edilecektir.   
 
Eğitim-Öğretimin Uygulanması 
Madde 10 – (1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programı eğitim-öğretiminin 
uygulanmasından YDB sorumludur.  
 
(2) YDB’nin koordinatörlüğünü YDB Bölüm Başkanı yürütür. 
 
(3) İhtiyaç halinde, öğretim dilinin İngilizce olduğu başka bir bölüm kadrosunda bulunan öğretim 
elemanları da, YDB’nin talebi ve ilgili öğretim elemanlarının bağlı bulundukları birimlerin onayı ile 
zorunlu yabancı dil hazırlık programı derslerinde ders sorumlusu olarak görevlendirilebilirler.  
 
(4) YDB’nin düzenleyeceği “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Dil Hazırlık Muafiyet ve Seviye Tespit 
Sınavı”na girmeyenler/giremeyenler veya bu sınavlara girip başarılı olamayanlar, 1 (bir) akademik yıl 
süreli yabancı dil hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.   
 
(5) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretim süresi, YDB’nin belirlediği 
akademik takvime göre en az 14 (on dört)’er haftalık 2 (iki) yarıyıl şeklinde yapılır. 
 
(6) 1 (bir) akademik yılda Hazırlık sınıfında görülen ders saati yükü 60 (altmış) AKTS’den az olamaz.  

(7) AKTS kredi değeri aynı kalmak şartıyla, haftalık ders saatleri “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce 
Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” sonucunda belirlenecek İngilizce seviye grupları 
aşağıdaki gibidir: 
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a) Üst Grup: 100 (yüz) tam puan üzerinden 60-69 (altmış-altmış dokuz)  arası puan alanlar, 
haftada 20 (yirmi) ders saati, 

 
b) Orta Grup: 100 (yüz) tam puan üzerinden 50-59 (elli-elli dokuz) arası puan alanlar, haftada 

25 (yirmiş beş) ders saati, 
 
c) Alt Grup: 100 (yüz) tam puan üzerinden 0-49 (sıfır-kırk dokuz) arası puan alanlar, haftada  

30 (otuz) ders saati. 
 
(8) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi uyarınca, fiziki imkânlar 
dâhilinde bir derslikte en fazla 30 (otuz) öğrenci olabilir. Bu doğrultuda, “Zorunlu ve İsteğe Bağlı 
İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı” sonucunda İngilizce seviye grupları kendi 
içlerinde “1, 2, 3” ya da “A, B, C” şeklinde şubelere bölünebilirler.  
 

a) Bir seviye grubunda 5 (beş)’ten az öğrenci olması durumunda, bu öğrenciler için ayrı bir 
sınıf açılmayacaktır. Bu öğrenciler “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı 
Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre bir üst veya bir alt seviye 
grubuna dâhil edileceklerdir. 

 
Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi  
Sınav Türleri 
MADDE 11 – (1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programında bir eğitim-öğretim yılında 
yapılan sınavlar; ara sınavlar, habersiz kısa sınavlar (Quizler) ve “Yıl Sonu Sınavı” ndan oluşur.  
 
(2) Ara sınavlar, her yarıyılda en az 1 (bir) kez olacak şekilde akademik takvimde önceden ilan edilen 
tarihlerde yapılır. Güz döneminde en az 1 (bir), Bahar döneminde en az 1 (bir) tane olmak üzere 
toplam en az 2 (iki) tane ara sınav yapılır. 
 
(3) Habersiz kısa sınavlar (Quizler), derslerin devam ettiği sürede konu testleri şeklinde habersiz 
yapılan kısa sınavlardır. Habersiz kısa sınavların programı önceden ilan edilmez. Bu sınavlar herhangi 
bir gün ve herhangi bir ders saatinde uygulanır. Güz döneminde en az 2 (iki), Bahar döneminde en az 
2 (iki) tane olmak üzere toplam en az 4 (dört) tane kısa sınav yapılır. 
 
(4) “Yıl Sonu Sınavı”, zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık programının uygulandığı akademik yılın 
Bahar yarıyılı sonunda, hazırlık programında kayıtlı tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları 
sınavdır. 
 
(5) İhtiyaç duyulması halinde sınavlar haricinde ders içi performans ölçümünde, yazılı ve/veya sözlü 
ödevler ve gerekirse YDB’nin belirteceği diğer çalışmalar da ölçme araçları olarak kullanılabilir.  
 
(6) “Bütünleme sınavı”, hazırlık eğitimi Yıl Sonu Sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler 
için uygulanır. 
 
 
“Yıl Sonu Sınavı”nın Uygulanması 
Madde 12 – (1) “Yıl Sonu Sınavı” tarihleri YDB’ce ilan edilir.  
 
(2) “Yıl Sonu Sınavı” için mazeret sınavı yapılmaz.  
 
(3) “Yıl Sonu Sınavı”na girebilmek için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olma şartı aranır.  
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(4) “Yıl Sonu Sınavı” yazılı ve/veya sözlü sınav olarak uygulanır.  
 

(5) “Yıl Sonu Sınavı’na giren öğrenciler, akademik yıl boyunca yapılan sınavlardan aldıkları puanların 
ortalamasından oluşacak “Yıl Sonu Başarı Notu” ile “Yıl Sonu Sınavı”ndan aldıkları puanın 
toplamından oluşacak “Yıl Sonu Genel Başarı Notu”nun da 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 
(yetmiş) olması koşulunu sağlamaları halinde, bir sonraki akademik yıldan itibaren kayıtlı oldukları 
öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.   
 
(6) Kayıtlı oldukları zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık programında eğitimlerine devam etmek 
isteyen öğrenciler, başarısız oldukları akademik yılı izleyen akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan 
“Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na isteklerine 
bağlı olarak tekrar alınırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları öğretim programlarına 
devam etmeye hak kazanırlar. Başarısız olan zorunlu hazırlık sınıf öğrencileri ise, zorunlu İngilizce 
hazırlık programına tekrar kayıt yaptırırlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler 
kayıtlı oldukları birimlere başarısız olsalar dahi devam ederler ancak öğrenim gördükleri birimlerinden 
mezun olabilmeleri için “Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit 
Sınavı”ndan başarılı olmaları gerekmektedir. 
 
 
“Yıl Sonu Başarı Notu”nu ve “Yıl Sonu Genel Başarı Notu”nun Hesaplanması 
Madde 13 – (1) “Yıl Sonu Başarı Notu”nun hesaplanmasında öğrencilerin lisans veya önlisans 
öğrencileri olmalarına göre aşağıdaki yöntemler kullanılır: 
 
Lisans Programı Not Hesaplaması:  
Dilbilgisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Dilbilgisi Habersiz Kısa Sınavları  
(2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + Yazı Becerisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) 
Ortalaması (%20) + Yazı Becerisi Habersiz Kısa Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + 
Okuma Becerisi Ara Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Okuma Becerisi Habersiz 
Kısa Sınavları (2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) + Konuşma ve Dinleme Becerisi Ara Sınavları 
(2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%20) + Konuşma ve Dinleme Becerisi Habersiz Kısa Sınavları  
(2 Güz + 2 Bahar = 4 adet) Ortalaması (%5) 
 
(2) “Yıl Sonu Genel Başarı Notu”nun hesaplanmasında aşağıdaki yöntem kullanılır: 
 
“Yıl Sonu Başarı Notu” (%40) + “Yıl Sonu Sınavı” Puanı (%60) 
 
Önlisans Programı Not Hesaplaması: 
Herbir ders için; Quiz (3 Güz + 3 Bahar = 6 adet) Ortalama  (%20) + Arasınav (1 Güz + 1 Bahar = 2 adet) 
Ortalama  (%30) + Yılsonu Sınavı (1 adet) Ortalama  (%50) 
 
(3) “Yıl Sonu Genel Başarı Notu”nun hesaplanmasında aşağıdaki yöntem kullanılır: 
YDB tarafından açılan her bir dersin AKTS kredisine göre yüzdelik oranlarda eşit hesaplanması 
yöntemiyle belirlenir. 
 
(4) Öğrencilerin zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfındaki başarı durumları genel not 
belgesinde (transkriptte) yer alır. Hazırlık eğitim-öğretiminin değerlendirilmesinde kullanılan notlar 
aşağıdaki gibidir: 
 

a) M: “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na girip, 100 (yüz) 
tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) alarak muafiyet sınavını geçen ve zorunlu İngilizce 
hazırlık programından muaf olan öğrenciye verilir. Katsayısı 0 (sıfır)’dır. 
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b) B: Zorunlu İngilizce hazırlık programından muaf olmayıp, hazırlık programına kayıt olup 
devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve başarı puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden  
70 (yetmiş) ve üzerinde olan öğrenciye verilir. Katsayısı 0 (sıfır)’dır. 
 

c) D: Devamsızlık nedeniyle “Yıl Sonu İngilizce Yeterlilik Sınavı”na girme hakkını kaybeden 
öğrenciye verilir. Katsayısı 0 (sıfır)’dır. 

 
d) K: “Yıl Sonu Sınavı”na girmiş olup, “Yıl Sonu Başarı Notu” ile “Yıl Sonu Sınavı”ndan aldıkları 

puanın toplamından oluşacak “Yıl Sonu Genel Başarı Notu”nun 100 (yüz) tam puan 
üzerinden 70 (yetmiş) olma koşulunu sağlayamadığı için başarılı olamayan öğrenciye verilir. 
Katsayısı 0 (sıfır)’dır. 

 
(4) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploma 
eklerinde, zorunlu İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamladıkları yazılır. 

İlişik Kesme 
Madde 14 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 15. fıkrası uyarınca, hazırlık sınıfını 
azami süre olan 2 (iki) yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan zorunlu hazırlık sınıfına tabi 
öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir.  
 
(2) Azami sürede zorunlu İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayıp kayıtlı oldukları 
programdan ilişiği kesilen öğrenciler, kendi talepleri dâhilinde Üniversitede öğretim dili Türkçe olan 
eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.  
 
(3) Kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilen ve Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir 
programa kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanlığı’nın bir kereye mahsus olmak üzere başka bir üniversitede tamamen Türkçe olan eşdeğer 
bir programa da yerleştirilebilirler.  
 

a) Fakat bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, 
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması 
gerekir.  

 
Devam Zorunluluğu 
Madde 15 - (1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerin 
derslere devam etmeleri zorunludur. 
 
(2) Öğrencilerin derse devamlarına ilişkin, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği esas alınır. Öğrencilerin devamsızlıkları, kayıtlı oldukları düzeydeki dersin toplam ders 
saatinin %30’unu geçerse, Bahar yarıyılı sonunda yapılan “Yıl Sonu Sınavı”na alınmazlar ve 
devamsızlık nedeniyle başarısız olurlar. 
 
(3) Zorunlu İngilizce hazırlık programında devamsızlık nedeniyle başarısız olanlar, başarısız oldukları 
akademik yılı izleyen akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı 
Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na da alınmazlar. 
 
(4) Devamsızlık nedeniyle zorunlu İngilizce hazırlık programını tekrarlamakta olan öğrenciler için 
derslere devam zorunluluğu vardır. 
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Mazeretler 
Madde 16- (1) Zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminde kayıtlı bulunan öğrencilerin mazeretlerinin geçerli 
olabilmesi için Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin  
24. maddesinde belirtilen ölçütleri ve koşulları sağlamaları gerekmektedir. 
 
(2) Zorunlu İngilizce hazırlık programı eğitiminde mazeret sınavları sadece ara sınavlar için yapılır.  
 
(3) Habersiz kısa sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. 
 
(4) Bütünleme Sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. 
 
(5) Her bir akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan “Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve 
Seviye Tespit Sınavı” için mazeret sınavı yapılmaz. 
 
(6) Her bir akademik yılın Bahar yarıyılı sonunda yapılan “Yıl Sonu Sınavı” için mazeret sınavı yapılmaz. 
 

a) “Yıl Sonu Sınavı”na girmeyen/giremeyen öğrencilerden devam zorunluluğunu yerine 
getirmiş olanlara, bir sonraki akademik yılın Güz yarıyılı başında yapılan “Zorunlu 
İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı”na girme hakkı verilir.  

 
(7) Ara sınavlar için mazeret sınavı uygulanması, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans  
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 24. maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. 
 
(8) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programında kayıtlı öğrencilerin mazeretli sayılmalarına, 
haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, YDB karar verir.  
 
(9) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin bitim tarihinden 
itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, YDB’ye yapılmalıdır.  
 
(10) Süresi geçen mazeretler işleme konulmaz ve mazeret sınavı yapılmaz.  
 
(11) Kendilerine mazeret sınav hakkı verildiğine ilişkin YDB’den resmi yazı gönderilmeyen öğrenciler 
için mazeret sınavı yapılmaz. 
 
(12) Mazeretleri kabul edilen öğrenciler, YDB’nin ilan edilen tarihte yapılacak mazeret sınavına 
girmeye hak kazanırlar. 
 
(13) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz.  
 
(14) Mazeret sınavından alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en son ara sınav notu 
yerine geçer ve katkı oranı ona göre göz önünde bulundurulur.  
 
Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sınav Sonuçlarına İtiraz 
Madde 17 – (1) Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce hazırlık programında kayıtlı öğrenciler, sınav sonuçları 
ile ilgili itirazlarını, sonuçlarının duyurulmasından sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde YDB’ye yaparlar.   
 
(2) YDB, itirazı incelemek üzere sınavı hazırlayan öğretim elemanlarının da bulunduğu en iki en fazla 
üç kişilik bir komisyon oluşturur. İtiraz üzerine yapılacak inceleme ve uygulamalar, itiraz dilekçesinin 
komisyon üyelerine bildirimini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve komisyon görüşü 
YDB’ye yazılı olarak bildirilir. YDB itirazı karara bağlar.   
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(3) Sözlü olarak yapılan sınavların sonuçlarına itiraz edilemez. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, 
Üniversite Senato kararları, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu 
kararları uygulanır. 
 
Yürürlük 
Madde 19 – (1) Bu Yönerge Munzur Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
  
 
 
  


