
1 
 

ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (YDYO) 

Bu kitapçığın kapsamındaki kural, yönetmelik ve uygulamalar Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi 

tarafından öğrencilere resmen duyurulmuş kabul edilir. 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’na hoş geldiniz. 

Yabancı Diller Yüksekokulu seçilmiş kitapların yanı sıra kendi öğrencileri için ürettiği özgün online ve 

basılı materyalleri de kullanarak temel akademik İngilizce eğitimi verir; öğrencilerimizin İngilizce 

düzeylerini bölümlerindeki derslerini izleyip gereklerini uygulayacakları hale getirir. Bölümümüz 

öğrencilerini üniversitemizdeki sosyal ve akademik çevreye hazırlar, etiği ve bilimi ön planda tutan, 

öğrenme sorumluluğunun bilincinde, eleştirel düşünebilen, yeniliğe açık bireyler olarak yetişmelerine 

katkıda bulunur. 

Yabancı Diller Yüksekokulu ders programı, bölüm derslerinde öğrencilerden beklenen dilsel ve 

akademik becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Bu beceriler çeşitli amaçlara yönelik okuma, 

dinleme, not tutma, kısa metin yazma ve konuşma olarak özetlenebilir. Tüm bu beceriler tutarlı bir 

akademik içerikte sunulur ve etkileşimli olarak uygulanır. Dil yapıları ve kelime bilgisi öğrencilerimizin 

akademik dil kullanımlarına destek olma yaklaşımıyla verilir. 

Amacımız sizin İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmeniz ve eğitiminizi bir akademik yıl içinde 

tamamlamanızdır. Göstereceğiniz başarı büyük oranda size bağlıdır. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 

başarılı olmanın en önemli şartı derslere düzenli devam etmek, günü gününe çalışmak ve verilen 

ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmaktır. 

Öğrenci Kitapçığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci Yönetmeliği’nin yanı sıra, Bölümdeki uygulamalar 

ve öğrencilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin önemli bilgiler içermektedir. 

Sevgili öğrenciler, pek çoğunuzun ailelerinizden ilk kez ayrıldığınızın, yeni bir şehir ve yeni bir ortama 

uyum sağlama sürecinde olduğunuzun bilincindeyiz. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bu süreçte 

sizlere destek olmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ve yönetimi adına hepinize sağlıklı ve başarılı bir 

akademik yıl dilerim. 

Doç.Dr. Emrah CİNKARA 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
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TEMEL DÜZEY

• A1 Başlangıç

• A2 Temel

BAĞIMSIZ 
DÜZEY

• B1 Orta

• B1+ Üst Orta

• B2 Alt İleri

İLERİ DÜZEY

• B2+ İleri

I. KAYIT VE GRUPLANDIRMA 

Yabancı Diller Yüksekokulu üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi 

(İngilizce), Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Fen Edebiyat 

Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencilerine zorunlu, ve imkan 

dahilinde İ.İ.B.F. öğrencilerine ise isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi verilir. Öğrencilerin İngilizce 

bilgisi bakımından dersleri izleyebilecek düzeyde olup olmadıkları uygulanacak bir İngilizce Yeterlik-

Muafiyet Sınavı ile saptanır. Bu sınavda başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler YDYO’ya 

alınırlar. 

A. Birinci Dönem Gruplandırma ve Haftalık Ders Saatleri: 

a) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri Eylül ayında verilen "Yeterlik-Muafiyet Sınavı"/"Yerleştirme 

Sınavı" sonuçlarına göre MODÜLLERE yerleştirir. 

b) Öğrenciler, "Yeterlik Sınavı" veya "Seviye Belirleme Sınavı" sonuçlarına göre aşağıdaki modüllerden 

seviyelerine uygun olanına yerleştirilir. 

❖ A1 

❖ A2 

❖ B1 

B. Grupların Haftalık Ders Saatleri ve Devamsızlık Hakları 

Hazırlık derslerine %80 devam zorunluluğu vardır. Bir modülde bu limiti aşan öğrenci modül tekrarı 

yapar. Bir yarıyıl (güz/ bahar) içerisinde toplam 80 saat devamsızlık yapan öğrenci hazırlık sınıfında 

devamsızlıktan kalmış olur. 

Devamsızlıktan kalan öğrenci dilerse derslere devam edebilir ama sınavlara giremez. 

II. AKADEMİK TAKVİM 

2022-2023 öğretim yılı akademik takvimine buradan ulaşabilirsiniz. 

III. YDYO’DA AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Öğrencilerin Yıl içi Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi 

1. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil eğitimi Avrupa ortak dil çerçevesine uygun olarak modüler 

sistemde verilir. Bu modüller: 

 

 

http://oidb.gantep.edu.tr/upload/files/2022-2023%20%C3%96nlisans-Lisans%20Akademik%20Takvim%20(22_06_2022%20tarihli%20senato%20karar%C4%B1%20ile%20de%C4%9Fi%C5%9Fen).pdf
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2. Öğrenciler seviye tespit sınavı ile seviyelerine uygun bir modüle yerleştirilir. 

3. Her modül 7-8 haftadır. 

4. Her modülün geçme notu 60’tır. Modül ortalaması hesaplanırken: 

 

5. Bir modül sonunda 60 puan alamayan öğrenci o modülü tekrarlar. 

6. Sene sonunda B1 modülünü başarılı şekilde tamamlayan öğrenci final sınavına girebilir. 

7. Yıl boyunca öğrencinin katıldığı dört modülün ortalaması sene içi puanını oluşturur. 

8. Öğrencinin yılsonu notu hesaplanırken sene içi notunun %50’si ve final sınavının %50’si alınır. 

 

 

Tablo 1. Hazırlık sınıfı sınav ve değerlendirme 

 

 

EXIT EXAM 

% 65
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B. Yıl Sonu Değerlendirmesi: Geçme/Kalma Durumu 

1.Grup: Fakülte eğitimlerinde eğitimlerini İngilizce dili üzerine alacak olan (İngilizce Öğretmenliği ve 

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için) Hazırlık sınıfı başarı notu 70’tir. 

2.Grup: Fakülte eğitimlerinde derslerini % 100 İngilizce dilinde alarak eğitimlerine devam edecek olan 

(Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi İngilizce programı) Hazırlık sınıfı başarı notu 65’tir. 

3.Grup: Yabancı Diller Yüksekokulu imkânları dâhilinde Fakülte/Yüksekokul eğitimlerinde derslerini 

Türkçe dilinde alacak olan İ.İ.B.F (seçmeli) öğrencileri için Hazırlık sınıfı başarı notu 60’tır. 

Önemli Açıklamalar: 

❖ Yıl içinde devamsızlıktan kalan öğrencilerin yılsonu Final sınavına ve Yaz okuluna katılma hakları 

yoktur. 

❖ Derslere devam edip, sene içi notu en az 49.50 olanlar Final Sınavına girebilirler.  

❖ Hazırlık sınıfı notu 1.grupta 69.50 üzerinde olanlar, 2.grupta 64.50 üzerinde olanlar, 3.grupta 

59.50 üzerinde olanlar, bölümlerine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Başarısız olanların Eylül 

Muafiyet sınav hakları vardır. Eylül Muafiyet Sınavında başarısız olunması halinde Yabancı 

Diller Yüksekokuluna bir yıl daha devam hakkı vardır. 

❖ İki yıl üst üste başarısız olan öğrencilerin üçüncü yıl Hazırlık okuma hakları yoktur, ancak Eylül 

ve Ocak aylarında yapılan muafiyet sınavlarına girme hakları vardır. Ayrıca, bu durumdaki 

öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı yerleştirme işlemi ile o alanda şartları sağlayabildikleri Türkçe bir 

üniversiteye geçiş yapmak için ÖSYM’ye başvurabilirler. 

❖ Birinci yıl derslere devam edip, sene içi notu 44.50-49.49 olanlar: 

o Final sınavına giremezler, ancak Yaz Okuluna kayıt yaptırabilirler ve Yaz Okulu Final 

Sınavına girebilirler. Başarısız olunması halinde, bir sonraki akademik yıl içinde 

yapılacak Muafiyet Sınavlarına girme hakkı vardır. 

o Eylül ayında yapılan Muafiyet sınavında da başarısız olunması halinde YDYO’ya bir yıl 

daha devam hakları vardır. 

o İkinci yılın sonunda da başarısız olmaları durumunda üçüncü yıl Hazırlık okuma hakları 

yoktur, ancak Eylül ve Ocak aylarında yapılan muafiyet sınavlarına girme hakları vardır. 

Ayrıca, bu durumdaki öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı yerleştirme işlemi ile o alanda 

şartları sağlayabildikleri Türkçe bir üniversiteye geçiş yapmak için ÖSYM ye 

başvurabilirler. 
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❖ Birinci yıl derslere devam edip, sene içi notu 44.49 ve altı olanlar: 

o Final sınavına ve Bütünleme sınavına giremezler, Yaz Okuluna katılamazlar, ancak Eylül 

Muafiyet Sınav hakkı vardır. Eylül sınavında da başarısız olunması halinde YDYO’ya bir 

yıl daha devam hakları vardır. 

❖ Birinci ya da ikinci yıl içinde devamsızlık limitini dolduranlar: 

o Final sınavına giremezler, Yaz okuluna katılamazlar, ancak Eylül Muafiyet Sınavına 

girebilirler. 

Not Hesaplanmasında İzlenen Yöntem: 

❖ Sene sonu sınav notları tam sayıya yuvarlatılır. 

Örnek: 

75.50 ....................................... 76 

75.49 ....................................... 75 

❖ Notların ortalaması alınırken, not toplamının not sayısıyla bölünmesi sonucu elde edilen rakam 

daima binler hanesine kadar yürütülür ve elde edilen sayının son hanesinin 5’den küçük veya 

büyük olmasına göre yüzler hanesine yuvarlatılır. 

Örnek: 

26.835 ....................................... 26.84 

26.834........................................ 26.83 

❖ Ortalamaların yüzdeleri alınırken, elde edilen rakam daima binler hanesine kadar yürütülür ve 

elde edilen sayının son hanesinin 5’den küçük veya büyük olmasına göre yüzler hanesine 

yuvarlatılır. 

Örnek: 

Ortalama %10 

43.66 4.366 ........... 4.37 

43.64 4.364 ........... 4.36 

❖ Sene içi toplam başarı notu, 2 haneli bir ondalık sayı olarak ifade edilir. 

Örnek: 

64.50 ....................................... 65 

64.49........................................ 64 

 

IV. YAZ OKULU 

❖ Akademik Takviminde belirtilen tarihte yaz okulu başlar. 

❖ Yaz okuluna katılmak zorunlu değildir. Ancak yaz okulu sonunda verilecek olan Final Sınavını 

sadece yaz okuluna katılan ve devam eden öğrenciler alabilir. 
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❖ Sene içi notu 44.50 den yüksek olanlar yaz okuluna katılma hakkına sahiptir. 

❖ Yaz okuluna devam zorunludur ve devamsızlık sınırını aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve 

yaz okulu sonunda verilecek olan Final sınavına giremezler. 

❖ Yaz Okulu sonunda verilecek olan Final Sınavından bu kitapçığın III. Bölüm B maddesinde 

belirtilen bölüm ve notlara göre gerekli notu alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Başarısız 

öğrencilerin ise Eylül ayında verilecek olan Muafiyet Sınavına girme hakları vardır. 

❖ Eylül Muafiyet sınavında başarısız olan öğrencilerin üçüncü yıl Hazırlık okuma hakları yoktur, 

ancak Eylül ve Ocak aylarında yapılan muafiyet sınavlarına girme hakları vardır. Ayrıca, bu 

durumdaki öğrenciler ÖSYM’nin yaptığı yerleştirme işlemi ile o alanda şartları sağlayabildikleri 

Türkçe bir üniversiteye geçiş yapmak için ÖSYM ye başvurabilirler. 

❖ Sene içinde devamsızlıktan kalan öğrenciler yaz okuluna katılamazlar. 

❖ Yaz okulunda devamsızlıktan kalan öğrenciler Yaz Okulu Final sınavına giremezler. 

❖ Yaz okulu başarı notu hesaplanırken izlenen yol aşağıdaki gibidir: 

 

 

V. DEVAM DURUMU 

YDYO yönetmeliği gereğince derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumları her MODÜL 

için ayrı ve dönemlik olarak ayrı olmak üzere iki farklı şekilde tutulur. Her bir modülde öğrencinin 

toplam ders saatinin %20’si kadar devamsızlık yapma hakkı vardır. Bu süreyi aşan öğrenciler ilgili 

modülden başarısız sayılır ve modül tekrarı yaparlar. Devamsız olduğu andan itibaren sınavlara 

katılamazlar ancak o ana kadar aldığı notlar Hazırlık sınıfı başarı puanı hesabına katılır. Bir yarıyıl (güz 

/bahar) içerisinde toplam olarak 80 saatten fazla devamsızlık yapan öğrenciler o yıl içerisinde başarısız 

sayılır. 

Bir modül ya da dönem içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin kalan günleri ikinci modüle ya da 

döneme aktarılamaz. 

Derse geç kalmak yoktur ve derse geç kalan öğrenci derse alınmaz. 

Devamsızlık sınırını aşan öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Derslere devam, öğretim görevlileri 

tarafından her saat yapılan yoklamalara imza atılarak takip edilir ve modül içerisinde iki ya da üç haftalık 

 

QUIZ 

%20 

FİNAL 

SINAVI 

%80 
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aralıklarla elektronik ortamdaki Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine aktarılır. Her öğrenci kendi devamsızlık 

kaydını tutmak ve sistemdeki kayıtlarla kontrol etmekle yükümlüdür. 

Sınıf öğretmeninin derse gelmemesi halinde izlenecek yöntemler: 

❖ Hastalık veya başka bir nedenle öğretim görevlisi derse gelmediği zaman, o sınıfa başka bir 

öğretmen (substitute instructor) teminine çalışılacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde 

öğrenciler sayılarına göre ikili veya üçlü gruplara bölünerek kendi bulundukları kurlardaki diğer 

sınıflarda dersleri izleyeceklerdir. Öğretim elemanının gelmediği günler boyunca öğrenciler 

aynı sınıfta ders izlemeye mecburdurlar. Yoklama yedek öğretmen tarafından ya da 

gönderildikleri sınıflardaki öğretim görevlileri tarafından alınarak yönetime bildirilir. 

❖ Öğrenciler; 

o Sınıflarına yedek öğretmen gönderilmediği, 

o Sınıfları gruplara bölünerek katlardaki diğer sınıflara dersleri izlemek üzere 

gönderilmedikleri hallerde YDYO’ya haber vermek durumundadır. Yukarıda açıklanan 

hallerde derslere devam, programlanmış ders materyalini öğrenmek ve sınavlara 

girmek öğrencinin sorumluluğudur. 

 

VI. SINAVLAR 

A. Modül Çıkış Sınavı (Module Exit Exams) 

❖ Her modülün sonunda verilir. 

❖ Module Exit Exam'ler okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma, konuşma becerisi, sözcük 

bilgisi ve dilbilgisi bölümlerinden oluşur. 

❖ Module Exit Sınavları oldukça uzun sınavlardır. (Süreleri 1.5 ile 2.5 saat arasında değişebilir.) 

❖ Module Exit Sınavı günlerinde ders yoktur. 

❖ Module Exit Sınavlarının tarihi, ders programında belirtilmiştir. 

❖ Resmi bir sağlık kurumu tarafından verilmiş veya onaylanmış doktor raporu olmaksızın Module 

Exit Sınavına girmemiş olan veya raporu olduğu halde raporun bitiş tarihinden sonraki 3 gün 

içinde raporları Yabancı Diller Yüksek Okuluna ulaşmamış olan öğrenciler, o sınavdan "0" alırlar. 

❖ Raporu olan öğrencilere önceden yapılan genel bir duyuru ile belli bir tarihte "telafi sınavı" 

(Make-up) verilir. Telafi sınavının tarih ve yerini öğrenmek sınava girecek öğrencinin 

sorumluluğundadır – telafi sınavının sağlık raporlu bile olsa bir daha telafisi yoktur. Sağlık 

raporları ancak belirtilen tarih aralığında bildirildiği takdirde sınav kaçıran öğrencinin kaçırdığı 

sınav için lehine bir sonuç verebilir, ancak öğrenci sağlık raporlu bile olsa gelmediği her dersten 
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devamsız sayılır. Bu durumda öğrencilerimize tavsiyemiz kendilerine tanınan devamsızlık 

hakkını sadece gerçekten rahatsızlanmaları veya acil/zaruri durumlar için kullanmalarıdır. 

Gereksiz yere devamsızlık hakkını tüketip daha sonra mecburi sebepler için devamsızlık 

yapmak zorunda kalan öğrenci toplam devamsızlık hakkını tükettiği için sınıfta kalabilir. 

❖ Öğrenci her türlü sınav sonucu ile ilgili itirazlarını inceleme yapılan ders saati içerisinde 

değerlendirmeyi yapan öğretim elemanına şahsen yapmakla yükümlüdür. Sınav inceleme saati 

dışında yapılan itirazlar, ya da sınav değerlendirmesini yapan öğretim elemanına şahsen teslim 

edilmeyen itirazlar yeniden değerlendirmeye alınmaz. 

 

B. Yıl Sonu (Haziran) Final Sınavı: 

❖ Her akademik yılsonunda YDYO’da bir Final Sınavı verilir. 

❖ Bu sınav öğrencinin bölüm derslerini izleyebilecek derecede İngilizce bilgisi olup olmadığını 

ölçecek şekilde hazırlanır. 

❖ Sene sonu notu 1.Grupta en az 69.50, 2.Grupta 64.50, 3.Grupta 59.50 alan öğrenciler YDYO 

programını başarıyla tamamlamış sayılırlar ve kendi fakültelerine kayıt yaptırmaya hak 

kazanırlar. 

❖ Final Sınavı'nın yer ve tarihi sınavdan bir gün önce YDYO internet sitesinde ve YDYO Facebook 

sayfasında ilan edilir. 

❖ Final Sınavı sonuçları YDYO internet sitesinde ve YDYO Facebook sayfasında ilan edilir. 

❖ Bir öğrencinin bu sınavı alabilmesi için devam durumu ve yıl içi toplam not ortalaması dikkate 

alınır. 

 

C. Muafiyet (Yeterlilik) Sınavları: 

Her öğretim yılının başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde Eylül Muafiyet sınavı, 

birinci dönem sonunda Ocak Muafiyet sınavı yapılır. Eylül ayında yapılan muafiyet sınavına 

yeni kayıt yaptıran ya da önceki yıllarda başarısız olmuş tüm öğrenciler girebilir. Akademik yıl 

içerisinde Ocak ayında yapılan Muafiyet sınavına ise dönem içerisinde B1 seviyesini en az 85 

ortalama ile tamamlayan ya da B1+ seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler  girmeye hak 

kazanır.  
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Muafiyet (Yeterlilik) Sınavının Kapsamı 

Bu sınav Gaziantep Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Sosyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi İngilizce Programı, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve YDYO’nun imkânları elverdiği durumda İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi (isteğe bağlı) öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belirlemek için yapılır. 

İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı iki aşamalı olarak uygulanacaktır. Birinci aşamada Dinleme, 

Okuma ve Dilbilgisi-Kelime Kullanımı becerileri çoktan seçmeli olarak ölçülmektedir. 

Birinci Aşama 

• Dinleme (Listening) Bölümü       %30 

• Okuma (Reading) Bölümü          %46 

• Dilbilgisi-Kelime Kullanımı (Language Use) Bölümü  %24 

A. İkinci Aşama 

• Yazma (Writing) Bölümü           %20   

• Konuşma (Speaking) Bölümü      %15   

Birinci aşamada 55 ve üzeri puan alan öğrenciler, sınavın ikinci aşaması olan Yazma ve 

Konuşma Bölümü’ne girmeye hak kazanırlar. Birinci ve ikinci aşama toplamında İngilizce 

Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri için 70; Mühendislik, Mimarlık, İngilizce Tıp, 

Sosyoloji, Uzay ve Havacılık bölümleri için 65 ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (seçmeli) 

öğrencileri için 60 ve üzeri not alan öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar.  

 

Muafiyet Sınavı Aşamaları  

 

Birinci Aşama  

 

    %65 + 

      

 İkinci Aşama 

Listening %30  Writing %20 

Reading %46  Speaking  %15 

Language 

Use  

%24   
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Sınavın birinci aşamasında 55 puanın altında kalan öğrenciler ise Hazırlık Sınıfında seviyelerine 

uygun bir modüle (A1, A2 veya B1) yerleştirilirler. 

Örnek muafiyet sınavına buradan (2 adet Okuma, 2 adet Dinleme, 1 adet Yazma, 1 adet 

Dilbilgisi-Kelime bölümü örneği) ulaşabilirsiniz. 

D. Sınavlarla İlgili Genel Bilgiler 

❖ Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez. 

❖ Öğretim elemanı sınav başlamadan önce veya sınav sırasında kimlik kontrolü yapar. 

❖ Sınav başlamadan tüm öğrenciler cep telefonlarını kapatarak öğretim elemanının uygun 

gördüğü bir yere bırakmak zorundadır. Sınav esnasında cep telefonu bulundurmak suçtur, 

kopya girişimi sayılır. 

❖ Öğretim elemanları her sınavdan önce öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, sınav sırasında 

değiştirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü direktifi vermeye yetkilidir. Bu 

konularda güçlük çıkaran öğrenciyle ilgili yazılı tutanak tutulup, öğrencinin sınavı geçersiz 

sayılabilir. 

❖ Module Exit, Final ve Muafiyet sınavlarına ilk 25 dakikadan sonra geç gelen öğrenci sınava 

alınmaz.  

❖ Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs 

etmek ve sınav sorularını çalmak Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince suçtur. (Bkz. YÖK Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği madde 5/d, 7/e ve 8/d). Öğretim elemanı sınav sırasında kopya çektiğini 

saptadığı öğrenciye bir uyarıda bulunmak zorunda değildir, tüm öğrencilerin sınav kurallarına 

riayet etmesi zorunludur. Kopya durumlarında, sınav notu olarak öğrenciye sıfır vermek veya 

gerekli gördüğü kadar bir not azaltması yapmak veya öğrenciyi disiplin kuruluna sevk etmek 

öğretim elemanının yetkisindedir. 

❖ Sınav süresince -dinleme bölümü dışında- sınıf kapıları açık bulundurulacaktır. 

❖ Öğrencinin girip not aldığı sınav tarihlerini kapsayan geçerli bir rapor alması durumunda 

öğrencinin o sınavlardan almış olduğu not geçerli sayılacak ve geçme notu değerlendirmesine 

dâhil edilecektir. 

❖ Öğrencilere, bütün notlarının kaydını düzenli bir şekilde tutmaları önemle tavsiye edilir. 

 

 

 

 

http://ibs.gantep.edu.tr/duyuru/files/articles/sample_proficiency_pack10582.rar
http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960
http://yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960
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VII. YDYO ÖĞRETİM ELEMANLARI VE YÖNETİMİ 

YDYO’da 57 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Her sınıf 1, 2 veya gerektiğinde daha fazla öğretim 

elemanı ile ders yapar. Modül sonlarında tüm sınıflar dağıtılabilir ya da sınıfların öğretim elemanları 

değişebilir. 

 

 
YDYO Testing Office’te görevli öğretim elemanları tüm vize sınavlarının ve idare tarafından gönderilen 

sınavların hazırlanması ve dağıtımından sorumludurlar. Her grubun bir "Testing Office"i vardır.  

Öğrenciler her türlü özel, akademik ve idari sorunlarını öncelikli olarak sınıf öğretim elemanı ile görüşür. 

Gerekli görülen durumlarda öğretim elemanı idareye başvurarak gereken bilgilendirmeyi alır veya 

öğrenciyi idareye yönlendirir. 

 

VIII. ÖĞRENCİ DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KONULAR 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Soruşturma, yetkiler ve cezalar: 

❖ Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve 

şerefine aykırı harekette bulunan, 

❖ Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, 

Müdür

Doç.Dr. Emrah CİNKARA

Müdür 
Yardımcıları

Öğr. Gör.Dr. Nilüfer 
EVİŞEN

Öğr.Gör. Z. Deniz 
DURDU

Testing Office

Öğr. Gör.

Öğr.Gör.

Öğr.Gör

Öğr.Gör.

Koordinatörler

(A1)

(A2)

(B1)

(Repeat)

Bölüm Bşk

Öğr. Gör. Yeliz 
TORUN
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❖ Kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, 

❖ Boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, 

❖ Yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına taciz/tecavüz eden veya 

saygı dışı davranışlarda bulunan, 

❖ Anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; 

o Eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar 

veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan 

çıkarma cezaları verilir. 

Önemli not: Öğretim elemanı sınıf düzenini bozan öğrenci için disiplin soruşturması açılmasını 

talep edebilir. 

IX. ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR 

❖ Üniversitemiz içinde ve dışında öğrencilerimizin aşağıda belirtilen konularda son derece 

dikkatli davranmaları gerekmektedir. 

❖ Öğretim görevlileri ve öğrenci arkadaşlarınız ile saygı kuralları çerçevesinde, dikkatli ilişkiler 

içinde olmanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayınız. 

❖ Öğrenciler, öğrenci kimliği ve yurt kartlarını daima yanlarında taşıyacak ve her istendiğinde 

göstereceklerdir.  

❖ Kaybolma tehlikesine önlem olarak dersliklerde çanta, cüzdan ve kitap cep telefonu 

bırakmayınız. Kaybedilen veya çalındığı düşünülen kişisel eşyalardan Gaziantep Üniversitesi 

veya Yabancı Diller Yüksekokulu sorumlu tutulamaz. B blok Binamız güvenlik kameraları aktif 

olarak çalışmaktadır fakat herhangi bir olay olduğunda kameraların izlenip 

sorumlu/sorumluların tespit edilmesi için emniyet müdürlüğü/karakola başvurmak 

gerekmektedir. 

❖ Öğrenci kimliğinizi hiçbir şekilde başkalarına vermeyiniz. Bu durumda disiplin soruşturması 

açılır ve takiben disiplin cezası verilir. Verilen ceza üniversite kayıtlarında kalır. 

❖ Bina içerisinde; kapalı alanlarda-katlarda, koridorlarda, tuvaletlerde, sınıflarda- sigara içmek 

yasaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Verilen ceza üniversite 

kayıtlarında kalır. 

❖ Öğrenciler kampüs içerisinde hiçbir şekilde yiyecek, giyecek ve kitap gibi şeyler satamazlar. 

❖ Öğrenciler Yüksekokul yöneticilerine, akademik görevli öğretim elemanlarına, idari görevli 

memurlara ve hizmetli personele ait odalara ve boş sınıflara izinsiz giremezler. 

❖ Afiş vb. duyurular izinsiz olarak asılamaz, bildiri vb. dağıtımı yapmak yasaktır. 

❖ Okul binalarının ve çevrenin temiz tutulması ve okula ait demirbaş eşyanın özenli kullanılması 

gerekir. Verilen zarar öğrenciden tazmin edilir. 
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❖ Öğrenciler ders saatleri içinde, GAÜN içindeki söyleşi, konferans, toplantı ve aktivitelere kendi 

sorumlulukları dâhilinde katılabilirler, ancak girmedikleri derslerde devamsız sayılırlar. 

❖ Ders süresince cep telefonu kullanmak yasaktır, aksi takdirde ders düzenini bozma nedeni ile 

disiplin soruşturması açılabilir. 

❖ Module Exit Exam ve Final sınavlarında Listening kısmı 30.dakikada başlar. Bu ana kadar 

geciken öğrenci sınava girebilir. Ancak 30.dakikadan itibaren geciken öğrenciler sınava alınmaz.  

❖ Öğrenciler sınavda Öğrenci kimliklerini göstermek zorundadır. Kimlik göstermeyen öğrenci 

sınava giremez.  

❖ Sınavda görevli öğretim elemanı öğrencinin yüzüne bakarak kimliğindeki resimle olan 

benzerliğini kontrol etmek zorundadır. Şüpheli bir durum olduğunda öğretim elemanı öğrenciyi 

sınav salonundan çıkartır. Bu kontrol için öğrenci ayrıca nüfus cüzdanını da yanında 

bulundurmalıdır. Sınav süresince açık veya kapalı şekilde üzerinde cep telefonu olduğu tespit 

edilen öğrencinin sınav notu sıfır sayılıp hakkında disiplin soruşturması başlatılır ve 

cezalandırılırlar. 

❖ Öğrenciler Quiz, Module Exit Exam, Final veya Writing/ Speaking sınavlarında sınavı biter 

bitmez binadan ayrılmak zorundadır. Koridorlarda veya merdiven başlarındaki fuayelerde 

beklemek yasaktır. Bekleyen öğrenci sınavı devam eden öğrencinin hakkını gaspettiği için 

hakkında ”sınav huzurunu bozmak” suçundan disiplin soruşturması başlatılabilir. 

❖ Öğrenciler derslere ilgili ders materyalleri ile gelmek zorundadır. 

❖ Sene tekrarına kalan birinci öğretim öğrencileri Hazırlık sınıfına devam edebilmek için 

akademik yılın başında harç ücreti yatırmak zorundadırlar. 

❖ İkinci Öğretim öğrencileri ve sene tekrarı yapan öğrencilerimiz birinci dönem devamsızlıktan 

kalıp sınava girme hakkını kaybetseler dahi öğrencilik statülerinin sürebilmesi için ikinci 

dönemin başında mutlaka harcını ödeyerek kaydını yaptırmalıdır; aksi takdirde, üniversitemiz 

ile ilişikleri kesilir. 

X. HİBRİT EĞİTİM 

Uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretim yöntemlerinin birbirini tamamlayacak biçimde bir arada 

kullanıldığı Hibrit Eğitim boyunca  

❖ Dersler Senato tarafından belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür. 

❖ Çevrimiçi (online) dersler GAUZEM üzerinden gerçekleştirilir. 

❖ Çevrimiçi (online) ve yüz yüze yapılan derslerle ilgili devamsızlık oranları pandemi ve/ veya o 

günkü şartlara göre düzenlenir, öğrenciyle paylaşılır. 

❖ Notlandırma sistemi uygun şekilde güncellenir ve öğrenciye duyurulur. 
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❖ Yüksekokulumuz ders izlencelerini, ne tür etkinlikler ve iş birliğine dayalı çalışmalar 

planlandığını, ödev ve projelerin hangi konularda olacağını, değerlendirme ölçütlerini, her bir 

etkinliğin nasıl notlandırılacağını, ders süresi boyunca uyulması gereken kuralları, içeriğin 

sunum biçimi vb. detaylı açıklamaları derse başlamadan önce belirler ve duyurur. 

❖ Öğretim elemanı sınav, proje ve ödev teslim tarihlerini öğrencilere bildirmekle sorumludur.  

❖ Öğretim elemanı, öğrencinin ders kapsamında ulaşması beklenen okuma, sunu, alıştırma, 

animasyon, film, görüntü ve ses kaydı gibi öğretim materyallerini öğrencilere erişilebilir hale 

getirmekle sorumludur. 

❖ Öğretim elemanı çevrimiçi yapılan dersleri imkânlar elverdiğince kayıt altına almalıdır. 

❖ Uzaktan öğretim almak için gerekli teknik donanımın (internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu, 

kamera, mikrofon vb.) temini öğrencilerin sorumluluğundadır.  

❖ Öğrencilerimiz dersin takibi için teknik gereksinimlere (internet, bilgisayar, tablet, cep 

telefonu, mikrofon, kamera, hoparlör, kulaklık vb.) ve bunların kullanımı konusunda temel 

becerilere sahip olmalıdır. 

❖ Derslerin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Süreçte aktif olarak yer alınması öğrencinin 

başarısı açısından önemlidir.  

❖ Çevrim içi ve yüz yüze derslerde öğrencilerimiz YDYO tarafından duyurulan ders saatlerine  

uymakla yükümlüdür. Yabancı Diller Yüksekokulu tarih ve saat değişikliği yapma hakkını elinde 

tutar. 

❖ Ödevlerin ve sınavların belirli tarih ve saatlerde teslim edilmesi gerekmektedir. 

❖ Bulunduğu ortamdaki elektrik kesintisi, kendi kullanımındaki cihazlardaki teknik arıza, 

yazılımsal ve donanımsal vb. sorunlardan öğrenci sorumludur.  

❖ Öğretim elemanları tarafından paylaşılan ders materyallerinin erişim izni olmayan kişilerle veya 

ÖYS dışında farklı dijital platformlarda paylaşılmasından kaynaklı telif ihlallerinden öğrenci 

sorumludur.  

❖ Karşılaşılan herhangi bir problem (ders, sınav işlemleri, vb.) ile ilgili olarak öğretim elemanı 

Destek Personeline başvurur.  

❖ Öğrenci, ÖYS’ye yükleyeceği (ödev, proje vb.) dokümanların başarılı bir şekilde 

yüklenmesinden sorumludur. 


