
YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU



Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna 

hoşgeldiniz.



İÇERİK

 KAYIT VE GRUPLANDIRMA

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 YÖNETMELİKLER

 ÖNEMLİ TAVSİYELER

 ÖĞRENCİ İŞLERİ SAYFASI

 AKADEMİK TAKVİM



FAKÜLTE/BÖLÜMLER

 Mühendislik Fakültesi 

 Mimarlık Fakültesi 

 Tıp Fakültesi (İngilizce) 

 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 İngilizce Öğretmenliği Bölümü

 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (isteğe bağlı)

,



GRUPLANDIRMA

A1

A2B1



MODÜLER SİSTEM

TEMEL 
DÜZEY

• A1

• A2

BAĞIMSIZ 
DÜZEY

• B1

• B2

• B2+

İLERİ 
DÜZEY

• C1

Yüksekokulumuzda dil eğitimi Avrupa ortak dil çerçevesine
uygun olarak modüler sistemde verilir.



DEVAM ŞARTI

 Haftalık ders saati 20 olan gruplarda her modül için
mazeretli-mazeretsiz devamsızlık limiti 25 saat; haftalık
ders saati 24 olan gruplarda ise 30 saat olarak
belirlenmiştir.

 Bir modül içerisinde devam şartını sağlayamayan
öğrenci modül içerisinde kalan hiçbir sınava giremez;
modül tekrarı yapar. Devam şartını sağlayamadığı
tarihten önce girmiş olduğu sınavlardan aldığı notlar
modül ortalamasına eklenir.



DEVAM ŞARTI

 Dönem içerisinde toplam 80 saat devamsızlık yapan
öğrenci Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalmış olur.

 Öğrencilerin sağlık raporları ve resmi izinleri Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek telafi
sınavına alınmalarına ve/veya devamsızlıktan muaf
tutulmalarına karar verilir.

 İlgili sağlık raporları ve resmi izinlerin bitiş tarihinden
itibaren izleyen 3 iş günü içerisinde Yüksekokul Öğrenci
İşleri Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.



MODÜL ORTALAMASI HESAPLAMA

Her modülü geçme notu 60’tır; başarısız olan öğrenciler
aynı modülü tekrarlar.

Teacher
Evaluation
%5

Self-Access

%10

Quiz
%20

Exit Exam
%65

MODÜL 
ORTALAMASI



HAZIRLIK SINIFI BAŞARI NOTU



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 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.



BAŞARI NOTU

70

İngilizce 
Öğretmenliği

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı

65

Mühendislik 
Fakültesi

Mimarlık 
Fakültesi

Havacılık ve 
Uzay 

Bilimleri 
Fakültesi

Tıp İngilizce

60

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 



FİNAL/BÜTÜNLEME-YAZ OKULU

 Devamsızlıktan kalan öğrenciler sene sonu final 
sınavına, bütünleme sınavına ve yaz okuluna 
katılamaz.

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

 Sene-içi not ortalaması en az 45 olan öğrenciler yaz 
okuluna kayıt yaptırabilirler. 



HAZIRLIK SINIFINDA İKİNCİ YIL

 Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olan
öğrenciler Eylül Muafiyet/Yerleştirme Sınavına
girerler. Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciler bir
yıl daha İngilizce hazırlık 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.



HAZIRLIK OKUMA SÜRESİ

 Azami hazırlık eğitimi süresi sonunda başarısız olan
öğrencilerin kabul edildiği programdan ilişiği kesilir.
İlişiği kesilen öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MİNİ SINAVLAR (QUIZ)

ONLINE SELF-ACCESS

TEACHERS’ EVALUATION

MODUL ÇIKIŞ SINAVLARI

FİNAL SINAVI

BÜTÜNLEME SINAVI

YAZ OKULU FİNAL SINAVI



MİNİ SINAVLAR (QUIZ)

 Her modülde dinleme, dilbilgisi, kelime ve okuma
becerilerinin birarada ölçüldüğü 4 adet (yaklaşık) 50
dakikalık kısa sınavlardır.

 Ayrıca her modülde 1 adet (portfolio quiz) yazma
becerisini ölçen (yaklaşık) 50 dakikalık kısa bir sınav
uygulanır.

 Quizlerin modül ortalamasına etkisi %20 oranındadır.



SELF-ACCESS

 Hazırlık sınıfı kitap setiyle birlikte kullanıcı adı-şifresi
verilen online ödevlendirme alıştırmalarıdır.

 Her üniteye ait alıştırmalar bir hafta süreyle açık kalır.

 Tamamlanan Self-Access alıştırmalarının takibi
«Gradebook»tan yapılır.

 Alıştırmaların zamanında tamamlanması ve
kontrolünden öğrenci sorumludur; teknik aksaklıklar
Yüksekokulumuzu bağlamaz.

 Self-Access alıştırmalarının her modül ortalamasına
etkisi %10’dur.



TEACHERS’ EVALUATION

 Her modülde, derse giren öğretim elemanları
tarafından derse katılım, ödev ve sorumlulukların
zamanında tamamlanması, öğretim elemanı ve sınıf
arkadaşlarına karşı tutum-davranış gibi kriterlere
bağlı olarak verilen ve her modül ortalamasının %5’ini
oluşturan değerlendirme notudur. Derse giren tüm
öğretim elemanlarının verdiği notların ortalaması
alınarak öğrencini o modüldeki öğretim elemanı
değerlendirme notu hesaplanır.



MODÜL ÇIKIŞ SINAVLARI

 Sene-içinde toplam 4 adet (modül sonlarında)
uygulanan ve dinleme, dilbilgisi, kelime ve okuma
becerilerini ölçen; kapsamlı sınavlardır.

 Modül ortalamasına etkisi %65 oranındadır.



FİNAL/BÜTÜNLEME SINAVI

 Final/Bütünleme sınavı akademik yıl sonunda verilir. Bu
sınavlar üç aşamadan oluşur:

 Final sınavına girebilmek için sene-içi ortalamasının en
az 50 olması ve devamsızlıktan kalmamış olmak gerekir.

• Dinleme 

• Dilbilgisi/Kelime

• Okuduğunu 
anlama

I. Aşama

• Yazma

II. Aşama

• Konuşma

III. Aşama



YAZ OKULU

 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 NOTU HESAPLAMA

YAZ OKULU 
BAŞARI NOTU

TEACHER 
EVALUATION

%5

QUIZ
%20

YAZ 
OKULU 
FİNAL

%75



MUAFİYET SINAVLARI

 Bir akademik yıl içerisinde toplam 3 adet muafiyet sınavı
uygulanır.

 Eğitim-öğretim yılı başında, ikinci ve üçüncü modül
sonlarında yapılır.

 Ara dönem muafiyet sınavlarına B1 seviyesini en az 85
ortalama ile tamamlayan öğrenciler ve B2 seviyesini
başarı ile tamamlayan öğrenciler girmeye hak kazanır.



MUAFİYET SINAVLARI

 Muafiyet sınavları üç aşamadan oluşur:

 Sınavın ikinci ve üçüncü aşamalarına girebilmek için
birinci aşamadan en az 35 almak gerekir,

I. AŞAMA 

%65

• Dinleme 

• Dilbilgisi/Kelime

• Okuduğunu 
anlama

II. AŞAMA

%20

• Yazma

III. AŞAMA

%15

• Konuşma



DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 Öğrenci kimliği ve yurt kartlarının yanınızda
bulundurulması, ilgili Yüksekokul ya da güvenlik
personeli tarafından talep edildiğinde gösterilmesi
zorunludur.

 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.



DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 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; kasten ya da sehven verilen
zararlar tutanak altına alınır ve meydana gelen zarar
kişiden tazmin edilir.



DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 İkinci öğretim öğrencilerinin (devamsızlıktan kalsalar
dahi) her iki dönem başında harç yatırması
gerekmektedir.

 «5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu» ve «5101
Sayılı Korsanlıkla Mücadele Yasası» gereğince
Yüksekokulumuzda korsan ve/veya fotokopi kitap
kullanılmasına izin verilmemektedir.



YÜKSEKOKUL SAYFAMIZ

 Duyuru ve sonuç ilanları için Yabancı Diller Yüksekokulu
web sayfamızı düzenli olarak takip ediniz.



ÖĞRENCİ İŞLERİ SAYFASI

 Akademik takvim ve yönetmeliklere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı sayfasından erişebilirsiniz.



AKADEMİK TAKVİM



SOSYAL AĞ

 Facebook «Gaziantep Üniversitesi YDYO» grubumuzu
takip ederek duyurulardan anında haberdar olun.



SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER

 Sağlık-Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen
sosyal, kültürel, sportif ve kulüp faaliyetlerine katılarak
hem kendinizi geliştirin hem de yeteneklerinizi
sergileme fırsatı yakalayın.



Akademik yaşamınızda başarılar dileriz,


