T.C.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ
17.08.2020

OTURUM NO
17

KARAR NO
2-

GÜNDEM
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GÜNDEME GEÇİLDİ
2020/17/2- Üniversitemiz Senatosunun 11.09.2018 tarih ve 2018/35/02 sayılı kararı ile uygulamada olan
Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitesi Yabancı diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı ÖğretimÖğrenim ve Sınav Yönergesinde aşağıdaki şekli ile değişiklik yapılmasına ve Senatoda görüşülmesi için
öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI
ÖĞRETİM - ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ
Tanımlar
Madde 1- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30'unun yabancı
dilde verildiği eğitimini,
b) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile
uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim
programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini,
c) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimini,
ç) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS): Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden
devam edeceğini ve Türkçe bölümler için zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmayı sağlayan
sınavını,
d)Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile
yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen
sınavlarını,
e) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda
öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
f) Akademik Yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılını,

g) Hazırlık Sınıfı: YDY Hazırlık Sınıfını,
h) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ı) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunu,
i) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
ifade eder.
Yabancı Dil Düzey Belirleme ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavları
Madde 2 - (1) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS):
a) Üniversite’ye kayıt yaptırmış olan öğrencilerin Temel İngilizce bilgi ve becerilerinin
belirlenmesi için Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDDS) yapılır.
b) Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmış Lisans öğrencilerinin Yabancı Dil
Muafiyet Sınavına (YDMS) girme hakkı elde etmeleri ve/veya hazırlık sınıfında hangi düzeyde
eğitime başlayacaklarının belirlenmesi;
c) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmış öğrenciler zorunlu İngilizce
(İNG101/102/103/104) derslerinden muaf olabilmek için bu sınava girerler.
ç) Eğitim dili Türkçe olan programlara ek kontenjanla yerleştirilen öğrencilere, Yüksekokul Kurulu
tarafından belirlenen tarihte YDDS sınavı yapılır.
d) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerden, 59,5 ve üstü puan
alanlar İNG 101/102/103/104 derslerinden ”AA” notuyla muaf olurlar.
e) Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptırmış Lisans öğrencilerinden YDDS’den
59,5/100 ve üstü puan alanlar YDMS’ye girme hakkı kazanır. YDDS’den 59,5 puan altında kalanlar
ile YDMS’ye girmek istemeyen öğrenciler tabloda belirtilen düzeydeki hazırlık sınıflarına
yerleştirilir.

Tablo-1 YDDS puanına göre düzeylere yerleştirme
YDDS Puanı

Düzey

0-39/100

Hazırlık sınıfı A düzeyi (Temel)

39,5-79/100

Hazırlık sınıfı A+ düzeyi (Temel+)

79,5-100/100

Hazırlık sınıfı B düzeyi (Bağımsız)

(2) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS)
Sınava Girebilecek Öğrenciler;

a) YDDS den 59,5 ve üstü alan öğrenciler,
b) Eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan öğrencilerden YDDS tarihinden
sonra kayıt yaptıranlar,
c) Hazırlık programına bir önceki yılda devam ettiği halde muaf olamamış öğrenciler ve
Lisansüstü programlara başvuru yapacak veya kabul almış öğrenciler doğrudan YDMS’ye girerler.
ç) Bu sınav sonucunda 100 üzerinden 69,5 alan öğrenciler Hazırlık sınıfından, 79,5 alan öğrenciler
lisans düzeyinde verilen zorunlu İngilizce (ENG 101) dersinden, 89,5 ve üstü puan alan öğrenciler
ise ENG 101 ve ENG 102 kodlu derslerden “AA” notuyla muaf olurlar. Bu sınavda 69,5 puanın
altında kalanlar ise aşağıda belirtilen düzeylerdeki hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.

Tablo-2.1 Muafiyet Sınavı Puanlama Tablosu
Sınav Bölümü

Değerlendirme Puanı

Dinleme

25 Puan

Okuma

25 Puan

Yazma

25 Puan

Konuşma

25 Puan

Tablo-2.2 YDMS Puanına Göre Düzeylere Yerleştirme
YDMS Puanı

Düzey

49,5-69/100

Hazırlık sınıfı B+ düzeyi (Bağımsız)

34,5-49/100

Hazırlık sınıfı B düzeyi (Bağımsız)

…-34/100

Hazırlık sınıfı A+ düzeyi (Temel)

Tablo -2.3 YDMS Puanına Göre Muafiyet Tablosu
YDMS Puanı

Muaf

69,5 +

Hazırlık Sınıfından

79,5- 89

ENG101 dersinden

89,5-100

ENG101 ve ENG102 derslerinden

d) Öğrencilerin hazırlık sınıflarına yerleştirilmesinde son girdikleri sınavın puanı dikkate
alınır.
e) YDMS puanı ile hazırlık sınıfından muaf olmuş öğrenciler tekrar bu sınava giremezler.
f) Eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara ek kontenjanla
yerleştirilen öğrencilere, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen tarihte YDMS sınavı yapılır. İlgili
öğrenciler için YDDS’ ye girme şartı aranmaz.
g) Eğitim dili Türkçe olan programlara güz dönemi içinde ek kontenjan yerleştirmelerinden sonraki
tarihlerde kayıt yaptıran öğrencilerin İNG 101/102/103/104 muafiyetleri için sadece Güz dönemi sonunda
yapılan YDMS ile sınırlı olmak üzere sınava girme hakları vardır.

(3) YDMS sınavları akademik yılbaşında, Güz ve Bahar dönemleri sonunda ve Yaz
döneminde olmak üzere yılda dört kez yapılır. Güz ve Bahar dönemi YDMS sınavlarında 59,5 ve 69 arasında
puan alan öğrenciler için akademik başarı ortalaması da hesaplamaya dahil edilerek muafiyet durumu
değerlendirilir. (Bkz. 5.2) Akademik yıl başında yapılan YDMS’ ye tüm öğrenciler girebilir. Yaz döneminde
yapılan YDMS’ ye ise akademik yıl içinde A+ ve üstü düzeyde başarılı olanlar katılabilir.
(4) Güz ve Bahar dönemleri sonunda yapılan Muafiyet (YDMS) sınavlarına girebilmek için,
a) B düzeyinden en az 79,5 ortalama ile başarılı olmak veya B+ veya üst düzeylerden başarılı olmuş olmak,
b) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle bulunduğu kuru başarıyla tamamlamış olmak,
c) Dönemlik veya yıllık devamsızlık sınırını aşmamış olmak,
koşullarının tamamının yerine getirilmesi gerekmektedir.

(5) YDMS muafiyet notları Lisansüstü programlarda 69,5 altında olmamak kaydıyla farklılık gösterebilir.

Devam Zorunluluğu
Madde 3 – (1) Hazırlık sınıfında;
a) Eğitim dili kısmen veya tamamen Yabancı dilde olan programlara yeni kayıt yaptırmış, hazırlık
sınıfına ikinci yılında devam eden öğrenciler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş
sınavlardan başarılı olamamış öğrencilerin hazırlık sınıfına devam etmeleri zorunludur. Öğrenciler,
bulundukları her düzeyin derslerine %80’den az olmamak üzere devam etmekle yükümlüdür.
Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler,
başarısız sayılır ve ilgili düzeyi tekrar ederler.
b) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda “yok” gösterilir. Derslere devam öğretim
elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla saptanır. Sınıftaki öğretim elemanının öğrencilere izin
verme yetkisi yoktur. Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür.
c) Yüksekokula teslim edilen ve kabul edilen raporlar %20 devamsızlık kapsamındadır. Bir öğrencinin
mazeretli (raporlar) ve mazeretsiz devamsızlık hakkı toplamda verilen dersin %20’sini aşamaz. İlgili
devamsızlık oranını aşan öğrenciler, ilgili kurun final sınavına alınmaz ve devamsız sayılarak kur tekrarı
yaparlar.
d) Güz dönemi ve Bahar dönemi sonunda yapılan YDMS’de ilgili tarihe kadar devam edilen düzeylerdeki
toplam devamsızlıklara bakılır. İki, üç veya dört düzeyin toplam devamsızlık oranlarının % 20 yi aşması
durumunda ilgili öğrenci YDMS’ye alınmaz. Yaz dönemi ve Akademik yıl başında yapılan YDMS’de
devamsızlık kayıtları dikkate alınmaz.
Tablo-3 Düzeylerin ders saatine göre devamsızlık sınırları

DEVAMSIZLIK SAATLERİ
DÜZEYLER

HAFTALIK

DERS

MAXİMUM SINIR

SAATİ
A/A+

23

36

B/B+

21

33

C/C+

21

33

4 DÜZEY TOPLAM

144

KARMA EĞİTİM GRUPLARI DEVAMSIZLIK SAATLERİ
BLA+
BLB/BLB+

8

12

BLC/BLC+
4 DÜZEY TOPLAM

48

e) İkinci öğretim programlarına kayıt yaptırmış ve Hazırlık programına devam eden öğrenciler için
ilgili dil düzeyinde yeterli öğrenci sayısı olması durumunda akşam sınıfları açılır. Ancak yeterli sayı
oluşmaması durumunda ilgili öğrenciler gündüz programlarına yerleştirilir. Gündüz programına
yerleştirilen ilgili öğrencilerin sınavlara girmesi ve başarı şartlarında devamsızlığa bakılmaz.
Ölçme ve Değerlendirme
Madde 4 – (1) Hazırlık sınıfında ara sınavlar;
a) Ara Sınavlar okuma, dinleme, yazma, ve/veya konuşma becerilerinin ölçümünün yanı sıra sözcük bilgisi ve
dilbilgisi bölümlerinden oluşabilir ve bir düzeyde iki kez verilir. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Ara
sınavın ilk 30 dakikasında sınava girmemiş ve geç kalmış öğrenciler sınava alınmaz.
b) Sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonucunun ilanının yapıldığı gün itibariyle en geç beş gün içerisinde yazılı
olarak Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine şahsen yapılmalıdır.
c) Sağlık Bakanlığına bağlı resmi kurumlar veya vakıf üniversite hastanelerinden alınan en az 5 günlük doktor
raporu, ya da resmi olarak belgelenmiş geçerli bir mazereti bulunmaksızın ara sınava girmeyen veya raporu
olduğu halde raporun bitiş tarihinden sonraki bir hafta içerisinde raporları YDY sekreterliğine ulaşmamış olan
öğrenciler, söz konusu sınavdan "0" (sıfır) alırlar. Mazereti geçerli sayılan öğrencilere dönem sonunda önceden
duyurulan bir tarihte telafi sınavı verilir. Telafi sınavının telafisi yoktur.
ç) Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde ara sınav yerine proje verilebilir.

(2) Habersiz ve Haberli Küçük Sınavlar;
a) Habersiz küçük sınavların tarihi, zamanı ya da içeriği önceden duyurulmaz; öğrencilerin bilgisi dışında
herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde verilirler. Bu sınavların süresi genellikle yarım saati geçmez.
b) Haberli küçük sınavlar önceden duyuruldukları günün herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Habersiz ya
da haberli küçük sınavlar yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir. Sınavın başlamasını takip eden beş
dakika içinde sınava girmeyip geç kalan öğrenciler sınava alınmaz, ancak çevrimiçi uygulanan küçük
sınavlarda bu kural uygulanmayabilir.
c) Küçük sınavların telafisi yoktur. Bu sınavlara girmeyenler “0” (sıfır) alırlar. Raporlar haberli ve/veya
habersiz ara sınavlara mazeret oluşturmaz.
ç) Ülkemizi temsil eden milli sporcular veya Üniversitemizi spor müsabakalarında temsil etmek veya bunlara
hazırlanmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sırasında öğrenciler mazeretli sayılır ve bu dönemde verilen küçük
sınavlar ortalamalarına dahil edilmez.
d) Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde haberli küçük sınavlar ders saatleri dışında uygulanabilir.
(3) Öğrenci Etkinlik Notu
a) Öğrenci etkinlik notu, ilgili öğretim eleman(lar)ı tarafından verilir. Yazılı ödevler, sözlü sunumlar, konuşma
becerisi, eleştiri/inceleme ödevleri, öğrenci portfolyosu ve on-line ödevler gibi öğeler öğrenci etkinlik notunu
oluşturur.

(4) Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez. Sınav süresince,
dinleme bölümü dışında, sınıf kapıları açık bulundurulur. Öğretim elemanları her sınavdan önce gerekirse
kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, sınav sırasında yerlerini değiştirmeye, sınavın
sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya yetkilidir. Sınav sırasında yazılı
veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs etmek cezai yaptırımı olan bir suçtur.
Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilere ilişkin disiplin işlemi başlatmak tümüyle
öğretim elemanının yetkisindedir.

Düzey İlerleme
Madde 5- (1)İngilizce hazırlık sınıfı programına devam edecek öğrencilerin akademik yıl başında yapılan
YDDS ve/veya YDMS sonuçlarına göre yerleştirilecekleri düzeyler aşağıdaki gibidir.
Tablo-4 Düzeyler

Düzeyler
Temel

A
A+BLA+

Bağımsız

B/BLB
B+/BLB+

Üst

C/BLC
C+/BLC+

a) Öğrenciler bir üst düzeyde eğitime devam edebilmek için bulundukları düzeydeki derslere %80’den az
olmamak koşuluyla devam etmelidir ve devam ettikleri düzey sonunda Tablo-1’de gösterilen değerlendirme
kriterlerinden 64,5 puan toplamalıdırlar. İlgili düzeyin devam şartlarını yerine getirmeyen ve/veya yeterli puanı
toplayamayan öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler.
b) Aynı düzeyde 3 kez başarısız olan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için normal sınıflara devam etmelerine
izin verilmez ve kendilerine isteğe bağlı olarak bireysel gelişim programı hazırlanabilir ve Bağımsız Öğrenim
Merkezi bünyesinde eğitimlerine bireysel çalışmalarına devam edebilirler.rler.
c)BLA+, BLB, BLB+, BLC, BLC+ düzeylerine hazırlık tekrarı yapan ve/veya karma eğitim kapsamındaki
öğrenciler devam eder.

Tablo-5 Hazırlık Sınıfı A/A+/ B/ B+/ C/C+ Düzeyleri Değerlendirme Kriterleri
Yüzyüze yürütüldüğü durumda

Uzaktan eğitim ile yürütüldüğü durumda

Bütün Düzeyler

Bütün Düzeyler

Ara sınavlar

Ara sınavlar

1. Ara sınav %24

1. Proje %15
%64

2. Final sınavı %40

%50
2. Final sınavı %35

Haberli/habersiz küçük sınavlar

%15

Öğrenci Etkinlik notu

Haberli küçük sınavlar

%20

Öğrenci Etkinlik notu

Portfolyo %13
%21
On-line ödevler %8

Portfolyo %22
%30
On-line ödevler %8

Toplam

%100

Toplam

%100

Tablo-6 Hazırlık Sınıfı BLA+/BLB/BLB+/BLC/BLC+ Düzeyleri Değerlendirme Kriterleri
Bütün Düzeyler
Ara sınavlar
1. Ara sınav %15
%40
2. Ara sınav %25
Haberli/habersiz küçük sınavlar

%15

Öğrenci Etkinlik notu
Portfolyo %10
%45
On-line ödevler %35
Toplam

%100

Tablo-7 Düzey İlerleme Tablosu

2) Akademik Başarı Notunun Hesaplanması ve YDMS’ye etkisi
Güz ve Bahar YDMS sınavları sonucunda 59,5 ile 69 arasında kalan öğrencilerin YDMS sınav sonucu (% 50)
ile dönem içi Akademik Başarı Notunun (%50) ortalaması alınarak notu tekrar hesaplanır. Ortalama sonucu
69,5 ve üstü olan öğrenciler Hazırlık sınıfından muaf olur. İlgili ortalama sonucu ENG 101/102 derslerinden
muafiyet için kullanılamaz. İlgili Akademik Başarı Notu hesaplanırken Güz YDMS için ilk 2 periyodun, Bahar
YDMS için 4 periyodun ortalaması alınır.

(3) Hazırlıkta İkinci Yılında Olanlar;
a) YDMS’den muaf olamamış, ikinci yılında Hazırlık programına devam etmek zorunda olup, kendi imkanları
ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilere Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan sınavlardan
başarılı olmak şartı ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile devam şartı aranmayabilir. İlgili öğrencilerin
akademik takvimde belirtilen ders başlama tarihinden bir hafta öncesine kadar Yüksekokul yönetimine dilekçe
vermeleri zorunludur.
b) Hazırlık sınıfına ikinci yılında devam eden öğrenciler; 8 saati teorik ve 15 saati uygulama çalışmasından
oluşan karma programa devam eder. Uygulama çalışmalarının içeriği ve şekli Yüksekokul tarafından
belirlenir. Hazırlık programına ilk defa katılan öğrencilerin bu programa katılma hakları yoktur.

c) Hazırlık sınıfına ikinci yılında devam eden öğrenciler derslere devam etmek ve ilgili ödevleri yaparak
sınavlara girmek zorundadır. Gerekli şartları karşılamayan öğrenciler başarısız sayılarak kur tekrarı yapar
ve/veya YDMS sınavlarına alınmazlar.
ç) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans, lisans ve lisansüstü programlara
kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfının birinci yılında başarısız olan
öğrencilerin okulla ilişiklerinin kesilmesinde ikinci yılın sonundaki akademik yıl başında yapılan YDMS
dikkate alınır.

Madde 6 – (1) Öğretim elemanının derse gelmemesi durumunda;
a) Öğretim elemanı derse gelmediği zaman, eğer varsa yedek öğretim elemanı derse devam eder.
Yoklama yedek öğretim elemanı tarafından alınır. Öğrenciler sınıflarına öğretmenleri veya yedek
öğretmen öğretim elemanı gelmediği durumda Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine haber
vermek zorundadırlar.
b) Öğretim elemanının derse gelmemesi ve yedek öğretim elemanının bulunmamasından dolayı dersin
yapılamaması durumunda ilgili öğretim elemanı telafi dersi yapar.

Madde 7 – (1) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı dil sınavlarının Senato tarafından kabul
edilen AYBÜ YDMS Eşdeğerlilik Puanları Tablo – 8’de görülebilir.

Tablo-8 Eşdeğerlikler Tablosu
YDMS

TOEFL
IBT

89,5

105

PTE
Academic

IELTS

CAE/

Academic

CPE

75

7.5

FCE

A

A

OTE

C1

ENG 101 ve
102’den muaf

79,5

95

68

7

B

B

-

ENG 101’den
muaf

69,5

79

60

6.5

C

C

B2

Hazırlık
Sınıfından
muaf

Türkçe

34,5

40

30

4.0

_

_

A2

103-104 muaf

Bölüm
Geçerlilik

İNG 101-102-

5 Yıl

2 Yıl

2Yıl

2 Yıl

Süresi

Ömür

Ömür

Boyu

Boyu

5 yıl

* Sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından
belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

YDMS

: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

TOEFL- IBT

: Test of English as a Foreign Language

PTE-A

: Pearson Test of English Academic

IELTS-A

: International English Language Testing System Academic

OTE

: Oxford Test of English

CAE

: Cambridge Certificate in Advanced English

CPE

: Cambridge Certificate of Proficiency in English

FCE

: First Certificate in English

