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BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından 

yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimine, yeterlilik ve düzey belirleme sınavları ile 

lisans öğretimi sırasındaki zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerine ilişkin esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Biruni Üniversitesinin zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında 

yürütülen öğretime, İngilizce yeterlilik ve düzey belirleme sınavlarına, yabancı dil derslerinin 

öğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 

üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) CEFR: Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesini (Common European Framework of     

Reference for Languages), 

b) DBS: Düzey Belirleme Sınavını, 

c) Hazırlık öğretimi: Zorunlu İngilizce hazırlık öğretimini, 

 ç) Hazırlık sınıfı: Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını, 

d) İYS: İngilizce Yeterlilik Sınavını, 

e) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını, 

f) TOEFL - IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Sınavını, 

g) Üniversite: Biruni Üniversitesini, 

h) YDB: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünü,  

ifade eder. 
 

 

 
Öğretimin amacı

                           İKİNCİ BÖLÜM 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimine İlişkin Esaslar 

MADDE 5 – (1) Hazırlık öğretiminin amacı; Üniversitenin %100 İngilizce eğitim veren lisans 

programlarına kabul edilen öğrencilerine, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını 

öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu 

anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamak amacıyla en az 

CEFR’nin B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil becerilerini kazandırmak ve bu 

öğrencileri Üniversitenin hedefleri doğrultusunda İngilizce başarı düzeyine ulaştırmaktır. 

Zorunlu Hazırlık Sınıfına Öğrenci Kabulü 

MADDE 6 – (1) Bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen muafiyet sınavından başarılı 

olamayan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfına kabul edilir. 
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Dönem Kaydı 

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, 

ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin imkânlarından 

yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla 

yükümlüdür. 

İngilizce Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavı 

MADDE 8 – (1) LYS yoluyla Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrencilere; YDB 

tarafından güz yarıyılı başında İYS ve DBS yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin akademik 

takviminde belirtilen tarih ve saatte uygulanır. Sınav salonları ve yerleri, sınavda uyulacak 

kurallar, daha önceki bilgilendirmelerde yapılan değişiklikler ve benzeri hususlar ile sınavlarla 

ilgili tüm duyurular YDB’nin internet sayfasından duyurulur. 

(2) İYS, hazırlık sınıfının eğitsel amacı olarak belirlenen CEFR B2 becerileri ve Üniversitenin 

hedefleri doğrultusunda İngilizce başarı düzeyi bakımından öğrencilerin ne düzeyde olduklarını 

ölçer ve güz yarıyılının başında ve bahar yarıyılının sonunda olmak üzere bir eğitim ve öğretim 

yılında iki defa yapılır. 

(3) Güz yarıyılının başında yapılan İYS’nın amacı, bu sınavdan alınan puanlara göre, hazırlık 

programı zorunlu olan programların ilk kayıt öğrencilerinin, Üniversitede daha önce hazırlık 

eğitimi almış ve başarısız olmuş hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve yatay geçiş yoluyla 

Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt olan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf 

olacak düzeyde olup olmadıklarını belirlemektir. 

(4) DBS’nın amacı, öğrencilerin hazırlık sınıfında hangi düzeyden öğrenim göreceğini 

belirlemektir. Öğrenciler, YDB Başkanlığı tarafından hazırlık sınıfında A, B , ve C olarak üç 

düzeye ayrılırlar. YDB Başkanlığı, gerekli gördüğü durumlarda düzey sayısını değiştirebilir. 

(5) YDB, Üniversitede lisansüstü programlara öğrenci kabulü için yılda bir defa, güz yarıyılı 

başında yüksek lisans yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavı düzenler. İYS ile yüksek lisans 

yabancı dil yeterlilik sınavları birbirlerinin yerine kullanılmaz. 

Hazırlık Sınıfından Muafiyet 

MADDE 9 – (1) Güz yarıyılı başındaki İYS’de 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı 

olan veya son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve 

akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 15 olmak üzere 

toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler muaf tutulur ve kayıt 

yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar. 

Yatay ve Dikey Geçiş ile Üniversitemizi tercih eden öğrenciler için de yukarıda belirtilen şartlar 

geçerlidir. 

İngilizce Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavlarında Kimlik Belirlemesi 

MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için 

yanlarında ilk kayıt sırasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından verilen resimli belgeyi veya 

nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yada pasaport bulundurmaları gerekir. Hazırlık sınıfından 

başarısız olan öğrencilerin ise sınavlara girebilmeleri için, öğrenci kimliğini yanlarında 

bulundurmaları gerekir. Bu fıkrada sayılan belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmaz ve 

sınavdan başarısız sayılır. 

Eğitim Sistemi ve Öğretim Süresi 

MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı, her biri 8 hafta olmak üzere 5 kurdan 

oluşur. Güz yarıyılı başında yapılan DBS sonucuna göre B ve C düzeylerine yerleştirilen 

öğrenciler 4 kur, A düzeyine yerleştirilen öğrenciler ise 5 kurun tamamını bitirmekle 

yükümlüdürler. Ancak A düzeyi öğrencilerinden not ortalaması YDB’nın belirleyeceği 

seviyede olanlara 4. kurun sonunda yapılacak olan İYS’ye girme hakkı verilir ve bu sınavda 

başarılı olan öğrenciler 5. kuru okumadan Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlamış 

sayılırlar. Haftalık ders saati en az 20 saattir. A, B ve C düzeylerinin ders saatleri ve ders 

programları öğretim yılı başında YDB Başkanlığı tarafından belirlenir. 
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Devam Zorunluluğu 

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Yarıyıl içinde mazeretsiz ders/saat 

tabanlı olarak eğitim-öğretim Güz yarıyılında devamsızlığı derslerin %15’ini aşan öğrenciler, 

bahar yarıyılında derslere devam edemez. 

(2) Eğitim-öğretim süresinin %15’ini aşan devamsızlığı olan öğrenciler bahar yarıyılı sonu 

bitirme sınavlarına giremez. 

(3) Ek kontenjanla hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam durumları hazırlık 

öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır. 

(4) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, izleyen eğitim-öğretim yılında yapılacak olan 

İYS’lere girebilir. 

Başarı Durumu ve Değerlendirme 

MADDE 13 – (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı 

durumları, her yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, kısa sınavlar, derse katılım ve bahar yarıyılı 

sonunda yapılan İYS ile belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılması için genel not ortalamasının 

en az 70 olması gerekir. 

(2) Başarı notu; öğrencinin derse katılım, portfolio ve online aktivite notunun %15’i, ara 

sınavlar not ortalamasının % 30’u, kısa sınavlar not ortalamasının %20’si ve İYS notunun 

%35’i alınarak hesaplanır. İYS notu 50’nin altında olan öğrenciler, dönem içi not ortalamasına 

bakılmaksızın başarısız sayılırlar. 

(3) YDB Başkanlığı, güz yarıyılı sonu ortalamalarına göre, fiziksel imkânlar çerçevesinde 

öğrencilerin sınıflarında değişiklik yapabilir. 

Mazeret Esasları 

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin mazeretleri, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili 

Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul veya red edilir. 

(2)  Mazeret sınavları sadece ara sınavlar (vizeler) ve kısa sınavlar için geçerlidir. 

(3) Sağlık nedeniyle alınacak raporların tam teşekkülü resmi sağlık kurumlarından alınmış 

olması esastır.  

Öğrenim Süresi, İngilizce Yeterlilik Sınavı Hakları 

MADDE 15 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında okuyup bahar yarıyılı sonunda hazırlık 

öğretiminden başarısız olan veya hazırlık öğretiminde devamsızlıktan kalan öğrenciler bir 

sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı başındaki İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girebilir. 

(2) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan 

öğrenciler; ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek, bahar yarıyılı sonunda yapılan 

yabancı dil sınavından başarılı olduğu takdirde, kayıtlı olduğu programa devam edebilirler.  

Yaz Öğretimi 

MADDE 16 – (1) İlgili akademik yılda hazırlık öğretimine devam edip başarısız olmuş veya 

devamsızlıktan kalan öğrencilerin talepleri halinde yaz okulu açılabilir. 

(2) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminin amacı yaz öğretimini takip eden güz yarıyılı başındaki 

İYS’ye hazırlamaktır. Yaz öğretimi en az altı haftalık bir süreyi kapsar. 

Notlara İtiraz 

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, notlarında maddi hata olduğu gerekçesiyle sınav sonuçlarının 

duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde bir dilekçe ile YDB Başkanlığına itiraz başvurusunda 

bulunabilir. İtirazlar YDB Başkanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından incelenir ve 

sonuçlandırılır. 

Lisans Öğretimi Sırasındaki Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri 

MADDE 18 – (1) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayarak ön lisans ve lisans öğretimlerine 

başlayan öğrenciler için açılan zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin yürütülmesi, Biruni 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre 

yapılır. 

 



4 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE  19– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Biruni Üniversitesi Ön lisans ve 

Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönergenin hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 


