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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak ve Kapsam
Dayanak
Madde 1 – (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14’üncü, 20’nci,
21’inci, 49’uncu maddeleri ile 04/12/2008-27074 ve 28/06/2009-27272 sayılı
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “Yıldız Teknik
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel
İngilizce Bölümü tarafından yürütülen zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi ile Modern Diller
Bölümü tarafından yürütülen, ön lisans ve lisans programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli
yabancı dil dersleri öğretimine ilişkin esasları kapsar.
Madde 3 – (1) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği
Programında okumaya hak kazanan öğrenciler için zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi,
Senatoca belirlenecek ayrı bir yönerge çerçevesinde İngilizce Öğretmenliği Programı
tarafından yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İngilizce Bölümü
Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi
Amaç
Madde 4 – (1) İngilizce Hazırlık öğretiminin amacı; öğretim dili en az %30 İngilizce olan
lisans programlarında öğrenim görecek öğrencilerin derslerini takip edebilecek ve alanlarında
araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmektir.
Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlar için İngilizce Hazırlık öğretimi yoktur.
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)
Madde 5 – (1) İYS sınavı:
a) İYS, güz yarıyılı başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere
bir akademik takvimde 3 defa yapılır.
b) YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İYS, yeni girişli ve Hazırlıktan
beklemeli öğrencilerin Hazırlık öğretiminden ve lisans programlarında yer alan
zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyetlerini belirler.
(2) İYS’ye giriş koşulları ile bu sınava girecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:
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a) Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye,


LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Toplulukları Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YGS (Yatay Geçiş
Sınavı), YÖGS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı) ve benzeri yollarla
YTÜ’nün öğretim dili en az %30 İngilizce olan lisans programlarına kabul
edilen öğrenciler ile
 Hazırlık öğretiminden beklemeli öğrenciler
girerler.
b) Güz yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye,


Hazırlık öğretimini Güz yarıyılı sonunda bitirme koşullarını yerine getirerek
Güz yarıyılı sonu İYS’ye girme hakkını kazananlar ile
 Hazırlık öğretiminden beklemeli öğrenciler
girerler.
c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye sadece Hazırlık öğretiminden beklemeli
öğrenciler girerler.
(3) İYS’ye herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez.
(4) Öğrencilerin Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf
olabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı
değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sınav türü
İYS

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar
İleri İngilizce I ve
Hazırlık
İleri İngilizce II
60 (CB / 2.50)
70 (BB / 3.00)

(5) İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ
Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı
Başarısız

0-59

Hazırlık öğretiminden muaf sayılma
Madde 6 – (1) YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi
birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış
oldukları fakültelerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;
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a) Güz Yarıyıl başında yapılan İYS’den en az 60 puan almış olmak,
b) Son 3 yıl içinde YTÜ’de İngilizce Hazırlık Öğretiminden başarılı olduğunu
gösterir belgeye sahip olmak (Senato kararıyla başarılı olanlar hariç),
c) Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış
olmak (bu öğrenciler aynı zamanda zorunlu İngilizce derslerinden de AA başarı
notu ile muaf olurlar),
d) YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası
sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.
e) YTÜ öğrencisi iken merkezi yatay geçiş ile YTÜ'nün bir başka %30 ve üzeri
İngilizce eğitim veren bölümüne(kurum içi) kayıt yaptıran öğrenciler daha önce
alıp başarılı oldukları hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Hazırlık ve İleri
İngilizce dersleri muafiyeti sağlayan İYS'den almaları gereken puan ve harf
karşılığı için YDYO Yönergesi 5.maddesi uygulanır. %30 ve üzeri İngilizce eğitim
veren bir bölümden %100 Türkçe eğitim veren bir bölüme geçiş yapan
öğrencilerin İngilizce I-II dersleri muafiyeti ise yine İYS sonucuna göre belirlenir.
Merkezi Yatay Geçiş ile kurum içi bölüm değişikliklerinde İYS sınavı için 3 yıl
geçerlik süresi aranmaz. (Üniversitemiz Senatosu’nun 02.10.2014 tarih 2014/5
Sayılı Toplantı Kararı 14.maddesi gereği düzeltme)
(2) YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık
Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir:
İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu
Sınavlar
YTÜ İYS
KPDS/ÜDS/YDS
TOEFL IBT
PTE Akademik
CAE
CPE
e-YDS

CB
60-69
60-69
72-83
55-70
C
60-69

BB
70-79
70-79
84-95
71-77
B
70-79

BA
80-89
80-89
96-107
78-83
A
C
80-89

AA
90-100
90-100
108-120
84-90
B-A
90-100

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler,
AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği
dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.
(3) Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili
döneme ait İYS sınavından en geç bir hafta sonra Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim
edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü YDYO
Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.
Hazırlık öğretimine öğrenci kabulü ve öğretim süresi
Madde 7 – (1) İYS’den başarısız olan, bu sınava girmeyen ya da Madde 6’da belirtilen
sınavların herhangi birinden aldıkları puanlarla İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen
öğrenciler Hazırlık öğretimine devam etmek zorundadırlar.
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Madde 8 –(1) Birinci ve ikinci öğretim olarak uygulanan Hazırlık öğretimi en az 15’er
haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin Hazırlık
öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Bu öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen İYS
haklarından yararlanırlar:

Bahar yarıyılı sonunda Hazırlık öğretiminden başarısız olan ya da devamsızlıktan
kalan öğrencilerin başarılı olabilme hakları
Yaz Okulu
(Sadece Yaz Okuluna devam edenler)

1. hak

Güz yarıyılı başı İYS
Güz yarıyılı sonu İYS

2. hak
3. hak

Bahar yarıyılı sonu İYS

4. hak

Bir sonraki Güz yarıyılı başı İYS

5. hak (son)

(3) Yaz Okuluna devam etmeyen öğrencilerin 4 sınav hakkı bulunmaktadır.
(4) Bir yıl Hazırlık Öğretimi sonunda başarısız olan öğrencilerden İYS’ye girme haklarını
kullanmak istemeyenler ile yukarıda belirtilen İYS hakları sonunda başarılı olamayan
öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre
ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler.
Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(5) İYS’lerin tarih ve saatleri ait oldukları eğitim-öğretim yılının Akademik Takvimi’nde ilan
edilir.
Devam zorunluluğu
Madde 9 – (1) Güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarı yıldan oluşan ve bir akademik yılı
kapsayan hazırlık öğretiminde, her bir dönem için %80 devam zorunluluğu vardır. Bir dönem
içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin kalan günleri ikinci döneme aktarılamaz. Söz
konusu devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler, dersleri takip edebilirler; ancak kısa
sınavlara, ara sınavlara, yarıyıl sonu sınavlarına, güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye
giremezler ve diğer başarıyı değerlendirme süreçlerine katılamazlar.
(2) Heyet raporuyla belgelendirilen sağlık sorunlarından ve üniversitemizin sportif ve kültürel
etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü
Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
Başarıyı değerlendirmesi
Madde 10 – (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı
durumları, her yarıyıl içinde yapılan kısa sınavlar, ara sınavlar, performans ve çalışma dosyası
(portfolio) ile yarıyıl sonu sınavının belli ağırlıkları alınarak hesaplanır.
(2) Öğrencilerin Hazırlık öğretimini bir ya da iki yarıyıl sonunda bitirme hakları vardır. Buna
göre;
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a) Hazırlık öğretimini Güz yarıyılı (1. yarıyıl) sonunda bitirebilmek için;
1. Güz yarıyılı % 80 devam koşulunun yerine getirilmesi,
2. Güz yarıyılı sonu ortalamasının en az 50 olması,
3. Güz yarıyılı sonu yapılan İYS ‘den en az 60 alınması koşuluyla güz yarıyılı sonu
başarı notunun %50 si ile İYS notunun %50 sinin toplamının en az 60 olması
gereklidir.
Güz yarıyılı sonu yapılan İYS’ye girme hakkı elde eden öğrenciler ile beklemeli
öğrenciler, bu sınavdan en az 70 (BB/3.00) almaları durumunda öğretim planlarında yer
alan zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden de başarılı sayılarak muaf
olurlar.
(b) Hazırlık öğretimini bahar yarıyılı (2. yarıyıl) sonunda bitirebilmek için;
1. Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere her bir dönem için %80 devam koşulunun yerine
getirilmesi.
c) Hazırlık öğretimini Yaz Okulu sonunda başarıyla bitirebilmek için;
1. % 80 devam koşulunun yerine getirilmesi,
2. İYS’den en az 60 alınması koşuluyla Yaz Okulu başarı notunun %50 si ile İYS
notunun %50 sinin toplamının en az 60 olması gereklidir.
(3) Hazırlık Öğretiminden Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ya da Yaz Okulu sonunda başarılı olan
öğrenciler “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre lisans
öğrenimlerine başlarlar.
Yaz Okulu
Madde 11 – (1) Hazırlık Yaz Okulu en az 5 (beş) haftalık bir süreyi kapsar. Hazırlık Yaz
Okuluna, ilgili akademik yılda Hazırlık öğretimine devam edip başarısız olmuş ya da
devamsızlıktan kalmış öğrenciler katılabilirler.
(2) Yaz Okulu için de devam koşulu % 80’dir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenciler Yaz
Okulu sonunda yapılan final sınavına giremezler.
Hazırlık öğretiminden izinli sayılma
Madde 12 – (1) Öğretimin sürekliliği açısından Hazırlık Öğretiminde uzun süreli hastalık,
kaza ve benzeri nedenlerle izinli sayılma yarıyıllık değil, yıllık olarak uygulanır.
(2) Hazırlık Öğretiminden, izinli sayılmayı talep eden öğrencilerin, mazeretlerini belirten bir
dilekçe ve durumlarını kanıtlayan belgelerle birlikte, zorunlu durumlar hariç, akademik yılın
ilk üç haftası içinde YDYO Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gereklidir.
Mazeret sınavı
Madde 13 – (1) Mazeret sınavları, yarıyıl içi sınavları için yapılır. Kısa sınavlar için mazeret
sınavı yapılmaz. Öğrencinin mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının
nasıl yapılacağı, “YTÜ Yarıyıl İçi ve Sonu Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret
Sınavlarının Yapılış Esasları” hükümlerine göre yürütülür.
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Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 14– (1) Sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep eden öğrenciler
sonuçların ilanını takip eden bir hafta içinde bir dilekçe ile Temel İngilizce Bölüm
Başkanlığı’na başvururlar. İtirazlar, YDYO Yönetim Kurulu kararıyla üç öğretim
elemanından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Modern Diller Bölümü
Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri
önlisans ve lisans öğretim planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri
Madde 15– (1) YDYO Modern Diller Bölümü tarafından yürütülen zorunlu ve seçmeli
yabancı dil dersleri ile ilgili işleyiş "YDYO Öğretim ve Sınav Yönergesi Uygulama
Esasları"nda düzenlenmiştir.
Derslerden muaf sayılma
Madde 16 –(1) İYS’den en az 70 (BB/3.00) alan yeni girişli ya da Hazırlıktan beklemeli
öğrenciler öğretim planlarında yer alan zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II
derslerinden muaf olurlar. Muafiyet notlarının harf karşılıkları Madde-5’te yer alan tabloda
belirtildiği gibidir.
(2) Ayrıca, son 3 yıl içinde, YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya
da uluslararası sınavların birinden Madde 6’da yer alan tabloda belirtilen puanlardan en az BB
(3.00) notuna karşılık gelen puanları alan öğrenciler ile YTÜ’de İngilizce Hazırlık
Öğretiminden en az 70 (BB/3.00) notu ile başarılı olmuş olan öğrenciler söz konusu
derslerden başarılı sayılırlar.
(3) Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının bir dilekçe ekinde Modern Diller Bölüm
Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler geçerli olduğu döneme Muafiyet
notu olarak işlenir.
(4) Öğretim dili Türkçe olan bölümlere yeni kayıt olan öğrenciler için Güz yarıyılı başında
İngilizce I ve İngilizce II yeterlik sınavı düzenlenir. Bu sınavdan 60 (CB/2.50) alan öğrenciler
İngilizce I ve İngilizce II derslerinden başarılı kabul edilirler.
(5) 1996 yılı ve öncesi öğrenciler ile 1997–2002 yılları arası girişli (ARAS) öğrenciler için
Yabancı Dil I-II-III-IV ve KARMA A-B yeterlik sınavları açılır. Öğrencilerin bu sınavlara
girebilmeleri için, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Modern Diller Bölüm
Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Madde 17 – (1) Modern Diller Bölümü tarafından yürütülen zorunlu ve seçmeli yabancı dil
dersleri “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine tabidir.
İntibaklar
Madde 18 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla YTÜ’ye gelen öğrencilerin zorunlu İngilizce
derslerinin intibakları Modern Diller Bölüm Başkanlığı’nın görüşü alınarak ilgili Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Son hükümler
Madde 19 – (1) Bu yönergede belirtilmeyen konularla ilgili öğrenci hak ve sorumlulukları
için “YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri geçerlidir.

7

Ek-2.1: YTÜ Senatosu’nun 26.01.2012 gün ve 01 sayılı toplantısının 02 sıra sayılı karar eki.

Madde 20 – (1) YTÜ Senatosunun 28.07.2011 gün ve 2011/4 sayılı toplantısının 03 sıra
sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 21– (1) Bu yönerge 2012–2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
Yürütme
Madde 22– (1) Bu yönergeyi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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