SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK
BÖLÜMÜ ZORUNLU YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİMVE SINAV
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı
İngilizce ve Çevirmenlik programı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınav esaslarını
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve
Çevirmenlik programı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınav esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14
üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Siirt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü,
b) Meslek Yüksekokulu: Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar
Akademik takvim
MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları için öngörülen akademik takvim Bölüm Başkanlığınca
hazırlanarak, her yılın en geç temmuz ayı sonuna kadar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
Senatonun onayına sunulur.
Yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yılının başında, hazırlık sınıfı eğitimine tabi öğrenci için
akademik takvimde belirtilen tarihte yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı yapılır.

Hazırlık sınıfında geçen süre
MADDE 6 – (1) Öğrencinin hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıtlı olduğu ön lisans
programı için 2547 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin dışındadır.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Her dönem akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kayıtların
yenilenmesi ve kayıt hakkı kazanılan ön lisans programı için belirlenen katkı paylarının ödenmesi
zorunludur.
Hazırlık sınıflarında öğretim ve esasları
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında öğretim süresi iki yarıyıldır. Her yarıyılın süresi
on altı haftadır. Bir yarıyılda alınacak dersler üç yüz elli saatten az olamaz. Hazırlık sınıflarındaki
başarı durumu, bahar yarıyılı sonunda yapılacak yılsonu sınavı ile belirlenir.
Dersler ve ders materyalleri
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıflarında verilecek dersler, bölüm başkanı tarafından oluşturulan ders
hazırlama ve materyal geliştirme komisyonu tarafından saptanır ve her öğretim yılı başlangıcından
önce Bölüm Başkanlığınca Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne sunulur.
(2) Komisyon tarafından belirlenen, Bölüm Başkanlığınca önerilen ders materyalleri öğrencinin
kendisi tarafından temin edilir.
Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıflarında sınav soruları, bölüm başkanı tarafından belirlenen bir
sınav komisyonu tarafından kurlara uygun seviyelerde hazırlanır. Bu sınav komisyonu, ayrıca bir soru
bankası oluşturulmasından da sorumludur. İki yarıyıl boyunca tüm dersler için her ünite bitiminde bir
mini sınav ve/veya proje her yarıyılda en az ikişer ara sınavı uygulanır.
(2) Öğretim yılı sonunda hazırlık sınıflarında okutulan dersleri kapsayan ve yeterlik özelliği
taşıyan tek bir yılsonu sınavı yapılır.
Sınav notlarının ilanı
MADDE 11 – (1) Tüm sınav notları, Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Ayrıca yılsonu genel başarı
not listelerinin birer nüshası ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğüne gönderilir.
Sınav notlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Sınav sonuçlarına ve genel başarı notuna itiraz halinde ilgili notların ilanından
itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı itirazda bulunabilir. İlgili öğretim elemanı dersin
genel başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde
değerlendirir ve sonucu Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Hazırlık Sınıfı
Yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavı

MADDE 13 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi görecek olan öğrencilerden yabancı dil muafiyet ve
seviye belirleme sınavından 70, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya
Üniversitelerarası Kurulca bu sınava eşdeğer kabul edilen bir sınavdan en az 80 veya eşdeğer bir
puan alan öğrenci, hazırlık sınıfındaki yabancı dil eğitim ve öğretiminden muaf sayılır ve doğrudan
birinci sınıfa kayıt yaptırır.
Hazırlık sınıfında kurlar
MADDE 14 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrenci yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme
sınavında aldığı puana göre [0-39 (C kuru ), 40-54 (B kuru), 55-69 (A kuru)] kurlara ayrılır. Bu sınava
katılmayan öğrenci (C) kuruna alınır.
(2) Güz yarıyılı sonunda mini sınavlar, proje notları ve ara sınav notlarının ortalaması 80 ve
üzeri olan öğrencinin bir üst kura geçmesi konusunda fiziki yeterlilik hususları dikkate alınarak Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulunca gerekli karar verilir.
Dersler
MADDE 15 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi, aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandıracak içerikte
düzenlenir:
a) Ana Kurs (Maincourse): İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuzu ile dinleme,
konuşma, yazma ve okuma becerilerini iletişimsel bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlar.
b) Bireysel Öğretim (Individualized Teaching): Dil laboratuvarı ortamında öğretim elemanı
eşliğinde dil öğrenme konusunda karşılaşılan sorunları bireysel olarak çözmeyi amaçlar.
Genel başarı notunun hesaplanması ve sınıf geçme
MADDE 16 – (1) Hazırlık eğitiminde genel başarı notu; mini sınavları/proje notları ortalamasının
%20’si, ara sınav notları ortalamasının %30’u ve en az 70/100 olmak kaydıyla yılsonu sınav notunun
%50’si toplanarak hesaplanır.
(2) Bu hesaplamaya göre, genel başarı notu en az 70/100 olan öğrenci hazırlık sınıfını başarmış
sayılır ve takip eden yıl okuduğu programın 1 inci yılına başlar.
(3) Bu sınav sonuçlarına göre, hazırlık sınıfında başarı sağlanamaz ise bir sonraki eğitimöğretim yılı başında yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavına girilebilir. Bu sınavda başarısız
olunduğu takdirde herhangi bir ayrıcalığa tabi olmaksızın hazırlık sınıfı tekrarlanır.
Devam-devamsızlık
MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfında yılsonu sınavına girme hakkını elde edebilmek için, derslere
% 85 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık süresini aşan öğrenci, yılsonu ve takip eden eğitimöğretim yılı başında yapılacak yabancı dil muafiyet ve seviye belirleme sınavına alınmaz ve sınıf
tekrarı yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

