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Sevgili	öğrencilerimiz,	

Gaziantep	Üniversitesi	Yabancı	Diller	Yüksek	Okulu’na	hoşgeldiniz.	

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.	 Yüksekokulumuz	 hazırlık	 sınıfı	 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	öğrencilerimizin	İngilizceyi	en	iyi	şekilde	öğrenmesi	ve	eğitimlerini	bir	akademik	yıl	

içinde	başarıyla	 tamamlamalarıdır.	Öğrencilerimizin	 göstereceği	 başarı	 büyük	oranda	 kendi	

çaba	ve	gayretlerine	bağlıdır.	Yabancı	Diller	Yüksekokulunda	başarılı	olmanın	en	önemli	şartı	

derslere	 düzenli	 devam	 etmek,	 düzenli	 çalışmak	 ve	 verilen	 sorumlulukları	 zamanında	 ve	

eksiksiz	yerine	getirmektir.	

Öğrenci	Kitapçığı,	Yabancı	Diller	Yüksekokulu	Öğrenci	Yönetmeliğinin	yanı	sıra,	Yüksekokuldaki	

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.	

Yrd.Doç.Dr.	Emrah	CİNKARA		

Yabancı	Diller	Yüksekokulu	Müdürü	
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I. KAYIT	VE	GRUPLANDIRMA	

Yüksekokulumuz,	 üniversitemizin	 Mühendislik	 Fakültesi,	 Mimarlık	 Fakültesi,	 Tıp	 Fakültesi	

(İngilizce),	Havacılık	ve	Uzay	Bilimleri	Fakültesi,	 İngilizce	Öğretmenliği	Bölümü,	 İngiliz	Dili	ve	

Edebiyatı	Bölümü	öğrencilerine	zorunlu,	İ.İ.B.F.	öğrencilerine	ise	isteğe	bağlı	İngilizce	Hazırlık	

eğitimi	 verir.	Öğrencilerin	 İngilizce	bilgisi	bakımından	 fakülte/bölüm	derslerini	 izleyebilecek	

düzeyde	olup	 olmadıkları	 uygulanacak	 bir	 İngilizce	 Yeterlik-Muafiyet	 Sınavı	 ile	 saptanır.	 Bu	

sınavda	 başarı	 gösteremeyen	 öğrenciler	 (21	 Ağustos	 2017	 tarihinde	 Resmi	 Gazetede	

yayınlanarak	 yürürlüğe	 giren	 Gaziantep	 Üniversitesi	 Önlisans	 ve	 Lisans	 Eğitim-Öğretim	 ile	

Sınav	ve	Değerlendirme	Esaslarına	İlişkin	Yönetmelik	gereğince)	yabancı	dil	hazırlık	eğitimine	

tabi	tutulurlar.	

A. Gruplandırma	ve	Haftalık	Ders	Saatleri:	

Yüksekokul	öğrencilerimiz	Eylül	 ayında	verilen	 "Yeterlik-Muafiyet	 Sınavı/Yerleştirme	Sınavı"	

sonuçlarına	göre	uygun	seviyelere	yerleştirilir.	

❖ A1	düzeyi	

❖ A2	düzeyi	

❖ B1	düzeyi	

	

B. Modüllere	Göre	Haftalık	Ders	Saatleri	ve	Devam	Zorunluluğu	

Haftalık	ders	saati	20	olan	gruplarda	her	modül	için	mazeretli-mazeretsiz	devamsızlık	limiti	25	

saat;	 haftalık	 ders	 saati	 24	olan	 gruplarda	her	modül	 için	mazeretli-mazeretsiz	 devamsızlık	

limiti	30	saat	olarak	belirlenmiştir.	Bir	modül	içerisinde	devam	şartını	sağlayamayan	öğrenci	

modül	 içerisindeki	hiçbir	 sınava	giremez;	modül	 tekrarı	yapar.	Devam	şartını	 sağlayamadığı	

tarihten	önce	girmiş	olduğu	sınavlardan	aldığı	notlar	modül	ortalamasına	eklenir.	

Dönem	içerisinde	toplam	80	saat	devamsızlık	yapan	öğrenci	Hazırlık	sınıfında	devamsızlıktan	

kalmış	 olur.	 Devamsızlıktan	 kalan	 öğrenci	 derslere	 devam	 edebilir;	 devam	 şartını	

sağlayamadığı	tarihten	itibaren	hiçbir	sınava	giremez.	

Öğrencilerin	 sağlık	 raporları	 ve	 resmi	 izinleri	 Yüksekokul	 Yönetim	 Kurulu	 tarafından	

değerlendirilerek	telafi	sınavına	alınmalarına	ve/veya	devamsızlıktan	muaf	tutulmalarına	karar	

verilir	 (Gaziantep	Üniversitesi	Önlisans	ve	Lisans	Eğitim-Öğretim	 ile	Sınav	ve	Değerlendirme	
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Esaslarına	İlişkin	Yönetmelik,	Madde-11).	İlgili	sağlık	raporları	ve	resmi	izinlerin	bitiş	tarihinden	

itibaren	 izleyen	 3	 iş	 günü	 içerisinde	 Yüksekokul	 Öğrenci	 İşleri	 Ofisine	 teslim	 edilmesi	

gerekmektedir.	

II. AKADEMİK	TAKVİM	

Akademik	takvime	üniversitemizin	anasayfasından	ulaşabilirsiniz.	

	

III. ÖLÇME	VE	DEĞERLENDİRME	

A. Sene-içi	Başarı	Durumlarının	Değerlendirilmesi	

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

sistemde	verilir.	Bu	modüller:	

	
	
	
	
	
	

	

	
	

❖ Her	modülün	süresi	7-8	haftadır.	

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

	

	

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

❖ Sene-içi	 puanı,	 öğrencinin	 akademik	 yıl	 boyunca	 okuduğu	 dört	 modülün	

ortalamasından	oluşturur.	

❖ Sene	sonunda	B1	modülünü	tamamlayan	öğrenci	final	sınavına	girebilir.	

❖ Öğrencinin	 Hazırlık	 Sınıfı	 Notu	 hesaplanırken	 sene-içi	 notunun	 %50’si	 ve	

Final/Bütünleme	Sınavının	%50’si	alınır.	

TEMEL	DÜZEY	
	
•A1	Başlangıç	
•A2	Temel	

BAĞIMSIZ	
DÜZEY	

• B1	Orta	
• B2	Üst	Orta	
• B2+	Alt	İleri	

İLERİ	DÜZEY	
	
• C1	İleri	

	
EXIT	EXAM	

%	65	

	
QUIZ	
%	20	

SELF-	
	

%	10	

TEACHER	

EVALUATION	

%	5	
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B. Sene-sonu	Değerlendirmesi:	Geçme/Kalma	Durumu	

	

Tablo	1.	Hazırlık	sınıfı	sınav	ve	değerlendirme	

	1.	Grup:	Eğitim-Öğretim	dili	İngilizce	olan	(İngilizce	Öğretmenliği	ve	İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı)	

Fakülte	öğrencilerinin	Hazırlık	sınıfı	başarı	notu	en	az	70’tir.	

2.	Grup:	 Eğitim-Öğretim	dili	%100	 İngilizce	olan	 (Mühendislik	Fakültesi,	Mimarlık	Fakültesi,	

Havacılık	ve	Uzay	Bilimleri	Fakültesi,	Tıp	İngilizce)	Fakülte	öğrencileri	için	Hazırlık	sınıfı	başarı	

notu	en	az	65’tir.	

3.	Grup:	Fakülte/Yüksekokul	eğitimlerinde	derslerini	Türkçe	dilinde	alacak	olan	İktisadi	ve	İdari	

Bilimler	Fakültesi	öğrencileri	için	Hazırlık	sınıfı	başarı	notu	en	az		60’tır.	

❖ Yıl	 içinde	 devamsızlıktan	 kalan	 öğrencilerin	 sene	 sonu	 final	 sınavına,	 bütünleme	

sınavına	ve	yaz	okuluna	katılma	hakları	yoktur.	

❖ Derslere	 devam	 edip,	 sene	 içi	 notu	 en	 az	 50	 olanlar	 final/bütünleme	 sınavlarına	

girebilirler.	

HAZIRLIK	SINIFI	NOTU	

SENE	İÇİ	%50	 FİNAL	%50	

MODUL-1	
%25	

MODUL-2	
%25	

MODUL-3	
%25	

MODUL-4	
%25	

EXIT	EXAM	
%65	

EXIT	EXAM	
%65	

EXIT	EXAM	
%65	

EXIT	EXAM	
%65	

QUIZ	
%20	

QUIZ	
%20	

QUIZ	
%20	

QUIZ	
%20	

SAC	
%10	

SAC	
%10	

SAC	
%10	

SAC	
%10	

ÖĞRT.	DEĞ.	
%5	

ÖĞRT.	DEĞ.	
%5	

ÖĞRT.	DEĞ.	
%5	

ÖĞRT.	DEĞ.	
%5	
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❖ Sene-içi	not	ortalaması	en	az	45	olan	öğrenciler	yaz	okuluna	kayıt	yaptırabilirler.		

❖ Bir	 yıllık	 hazırlık	 eğitimi	 sonunda	 başarısız	 olan	 öğrenciler	 yeni	 kayıt	 yaptıran	

öğrencilerle	 birlikte	 Eylül	 Muafiyet/Yerleştirme	 Sınavına	 girerler.	 Bu	 sınavdan	 da	

başarısız	olan	öğrenciler	bir	yıl	daha	İngilizce	hazırlık	destek	eğitimi	alabilirler.	Ancak	

bir	 yıl	 daha	 hazırlık	 eğitimine	 devam	etmeden	 sadece	muafiyet	 ve	 final/bütünleme	

sınavlarına	 girmek	 isteyen	 öğrenciler	 eğitim-öğretim	 yılı	 başında	 ekle-bırak	 tarihleri	

içerisinde	 dilekçe	 ile	 Yüksekokulumuza	 başvurmalıdır;	 bu	 öğrenciler	 izleyen	 yaz	

okuluna	katılamazlar.	

❖ Azami	 hazırlık	 eğitimi	 süresi	 sonunda	 başarısız	 olan	 öğrencilerin	 kabul	 edildiği	

programdan	ilgili	mevzuat	hükümleri	uygulanarak	ilişiği	kesilir.		

	

IV. YAZ	OKULU	

❖ Akademik	Takvimde	belirtilen	tarihte	yaz	okulu	başlar.	

❖ Sene	 içi	 notu	 45	 ve	 üzeri	 olan	 öğrenciler	 yaz	 okuluna	 katılma	 hakkına	 sahiptir.	 Yaz	

okuluna	katılmak	zorunlu	değildir.	

❖ Yaz	okulunda	derslere	devam	şartı	aranır	ve	devam	şartını	sağlayamayan	öğrenciler	yaz	

okulu	sonunda	verilecek	olan	final	sınavı	dahil	hiçbir	sınava	giremezler.	

❖ Yaz	okulu	başarı	notu	hesaplanırken	izlenen	yol	aşağıdaki	gibidir:	

	

	 	

V. SINAVLAR	

A. Modul	Çıkış	Sınavı	(Exit	Exams)	

❖ Her	Modülün	sonunda	verilir,	sınav	tarihleri	akademik	sene	başında	ders	programıyla	

birlikte	ilan	edilir.	Gerekli	görüldüğü	taktirde	ilan	edilen	sınav	tarihleri	Yabancı	Diller	

Yüksekokulu	idaresi	tarafından	değiştirilebilir.	

❖ Bu	sınavlar	okuma-anlama,	dinleme-anlama,	yazma,	konuşma	becerisi,	sözcük	bilgisi	

ve	dilbilgisi	bölümlerinden	oluşur.	

	

	
QUIZ	
%20	

	
								TEACHER		
						EVALUATION	

%5	

FİNAL	
SINAVI	
%75	
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B. Yıl	Sonu	(Haziran)	Final	Sınavı:	

Final	sınavı	akademik	yıl	sonunda	verilir.	Bu	sınav	üç	aşamadan	oluşur:		

Birinci	Aşama	

❖ Dinleme	(Listening)	Bölümü	 	 	 	 %20	

❖ Okuma	(Reading)	Bölümü	 	 	 	 %30	

❖ Dilbilgisi-Kelime	Kullanımı	(Language	Use)	Bölümü		%15	

İkinci	Aşama	

❖ Yazma	(Writing)	Bölümü	 	 	 	 %20	

Üçüncü	Aşama	

❖ Konuşma	(Speaking)	Bölümü		 	 	 %15	

	

C. Muafiyet	(Yeterlilik)	Sınavları:	

Yabancı	Diller	Yüksekokulunda	her	eğitim-öğretim	yılı	içerisinde	akademik	takvimde	belirtilen	

tarihlerde	 toplam	 3	 adet	 muafiyet	 sınavı	 uygulanır.	 Eğitim-öğretim	 yılı	 başında	 yapılan	

muafiyet	 sınavına	 yeni	 kayıt	 yaptıran	 ve	 bir	 önceki	 eğitim-öğretim	 yılında	 başarısız	 olan	

öğrenciler	 girebilir.	 İkinci	 ve	 üçüncü	modül	 sonlarında	 yapılan	muafiyet	 sınavlarına	 ise	 B1	

seviyesini	en	az	85	ortalama	ile	tamamlayan	öğrenciler	ve	B2	seviyesini	başarı	ile	tamamlayan	

öğrenciler	 girmeye	 hak	 kazanır.	 Güz	 döneminde	 kayıt	 donduran	 öğrenciler	 ikinci	 modül	

sonunda	yapılan	muafiyet	sınavına;	bahar	döneminde	kayıt	donduran	öğrenciler	ise	üçüncü	

modül	 sonunda	 yapılan	 muafiyet	 sınavına	 giremezler.	 Muafiyet	 Sınavı	 üç	 aşamalı	 olarak	

uygulanır:	

Birinci	Aşama	

❖ Dinleme	(Listening)	Bölümü	 	 	 	 %20	

❖ Okuma	(Reading)	Bölümü	 	 	 	 %30	

❖ Dilbilgisi-Kelime	Kullanımı	(Language	Use)	Bölümü		%15	

İkinci	Aşama	

❖ Yazma	(Writing)	Bölümü	 	 	 	 %20	

Üçüncü	Aşama	

❖ Konuşma	(Speaking)	Bölümü		 	 	 %15	
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Birinci	aşamada	35	ve	üzeri	puan	alan	öğrenciler	sınavın	ikinci	ve	üçüncü	aşamalarına	girmeye	

hak	kazanırlar.	Muafiyet	sınavından	İngilizce	Öğretmenliği	ve	İngiliz	Dili	ve	Edebiyatı	bölümleri	

için	70;	Mühendislik	Fakültesi,	Mimarlık	Fakültesi	ve	Tıp	Fakültesi	(İngilizce)	için	65;	İktisadi	ve	

İdari	Bilimler	Fakültesi	öğrencileri	için	60	ve	üzeri	not	alan	öğrenciler	Hazırlık	sınıfından	başarılı	

olurlar.	

Örnek	muafiyet	sınavına	Yabancı	Diller	Yüksekokulu	web	sayfasından	erişebilirsiniz.	

Sınavlarla	İlgili	Genel	Bilgiler	

❖ Sınavlarda	 öğrenci	 kimliği	 ve	 kimlik	 belgesi(nüfus	 cüzdanı,	 ehliyet	 ya	 da	 pasaport)	

bulundurmak	zorunludur.	

❖ Sınav	 başlamadan	 tüm	 öğrenciler	 cep	 telefonlarını	 kapatarak	 öğretim	 elemanının	

uygun	 gördüğü	 bir	 yere	 bırakmak	 zorundadır.	 Sınav	 esnasında	 cep	 telefonu	

bulundurmak	kopya	girişimi	sayılacağından,	Yükseköğretim	Kurumları	Öğrenci	Disiplin	

Yönetmeliği	(madde	5/d,	7/e	ve	8/d)	gereğince	disiplin	soruşturması	başlatılır.	

❖ Sınav	oturma	düzeni	ilgili	öğretim	elemanı	tarafından	yeniden	düzenlenebilir.		

❖ Sınavlarda	ilk	30	dakikadan	itibaren	geç	gelen	öğrenciler	sınav	salonuna	alınmaz.	

❖ Sınavlarda	 kopyaya	 teşebbüs	 etmek,	 kopya	 çekmek	 veya	 çektirmek,	 tehditle	 kopya	

çekmek,	kopya	çeken	öğrencilerin	sınav	salonundan	çıkarılmasına	engel	olmak,	kendi	

yerine	başkasını	sınava	sokmak	veya	başkasının	yerine	sınava	girmek	Yükseköğretim	

Öğrenci	 Disiplin	 Yönetmeliğinin	 ilgili	 maddeleri	 gereğince	 suçtur	 ve	 bu	 girişimlerde	

bulunan	öğrenciler	hakkında	disiplin	soruşturması	başlatılır.		

	

VI. YDYO	ÖĞRETİM	ELEMANLARI	VE	YÖNETİMİ	

Yüksekokulumuzda	 alanında	 uzman	 birçok	 öğretim	 elemanı	 görev	 yapmaktadır.	 Modül	

sonlarında	 sınıf	 düzenlemeleri	 yeniden	 yapılabilir	 ya	 da	 sınıfların	 öğretim	 elemanları	

değişebilir.	 Öğrenciler	 akademik	 ve	 diğer	 konularda	 danışmanlık	 ihtiyacı	 duyduğunda,	 ilgili	

öğretim	elemanı	ile	görüşebilirler.	

VII. ÖĞRENCİ	DİSİPLİN	İŞLEMLERİNE	İLİŞKİN	KONULAR	

Disiplin	işlemleri	için	Gaziantep	Üniversitesi	Öğrenci	İşleri	sayfasında	yer	alan	Yükseköğretim	

Öğrenci	Disiplin	Yönetmeliğine	bakınız.	
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VIII. DİKKAT	EDİLMESİ	GEREKEN	HUSUSLAR	

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.	

❖ Öğrenci	kimliği	ve	yurt	kartlarının	yanlarında	bulundurulması,	 ilgili	Yüksekokul	ya	da	

güvenlik	personeli	tarafından	talep	edildiğinde	gösterilmesi	zorunludur.	

❖ Öğrenci	 kimliğinizi	 hiçbir	 şekilde	 başkalarına	 vermeyiniz;	 böyle	 bir	 durumda	disiplin	

soruşturması	açılır.	

❖ Kaybolma	 ya	 da	 çalınma	 ihtimaline	 karşın	 dersliklerde	 çanta,	 cüzdan,	 kitap,	 cep	

telefonu	 ve	 benzeri	 değerli	 eşyalarınızı	 bırakmayınız.	 Kayıp	 ya	 da	 çalıntı	 eşyalardan	

Gaziantep	Üniversitesi	ve/veya	Yabancı	Diller	Yüksekokulu	sorumlu	değildir.	

❖ Bina	 içerisinde;	 kapalı	 alanlarda-katlarda,	 koridorlarda,	 tuvaletlerde	 ya	 da	 sınıflarda	

sigara	içmek	yasaktır.	

❖ Öğrencilerin	kampüs	içerisinde	yiyecek,	giyecek	veya	kitap	gibi	şeyleri	satması	yasaktır.	

❖ Öğrencilerin,	 öğrenim	 gördükleri	 derslikler	 dışındaki	 ofis	 ya	 da	 kullanılmayan	

dersliklere	izinsiz	girmeleri	yasaktır.	

❖ Afiş	 ya	 da	 duyuru	 metinleri	 rektörlüğün	 ilgili	 birim	 izinleri	 alınarak	 ve	 Yüksekokul	

yönetimi	de	bilgilendirilerek	ilan	panosuna	asılabilir.	

❖ Okul	binalarının	ve	çevrenin	temiz	tutulması	ve	üniversitemize	ait	demirbaş	eşyanın	

özenli	kullanılması	gerekir.	

❖ Öğrenciler	 ders	 saatleri	 içinde,	 GAÜN	 içindeki	 söyleşi,	 konferans,	 toplantı	 ve	

aktivitelere	 kendi	 sorumlulukları	 dahilinde	 katılabilirler;	 ancak	 girmedikleri	 ders	

saatlerinde	devamsız	sayılırlar.	

Önemli	Not:	 Birinci	 dönem	devamsızlıktan	 kalmış	öğrenci,	 ikinci	 dönemin	başında	mutlaka	

harcını	ödeyerek	kaydını	yaptırmalıdır	(ikinci	öğretim	öğrencileri	için);	aksi	halde	üniversitemiz	

ile	ilişiği	kesilir.	


