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Amaç: 

Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı; Başkent Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce 

Hazırlık Bölümü öğrencilerine yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin ilke ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam: 

Madde 2- Bu Uygulama Esasları; Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Hazırlık 

Bölümü yaz öğretiminde açılacak dersler ile eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak: 

Madde 3- Bu Uygulama Esasları; Başkent Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’ne ve Yaz Öğretimi Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.   

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar 

Süre 

Madde 4- Yaz öğretimi; akademik takvimdeki bahar yarıyılı bitiminden, izleyen akademik yılın başına 

kadar olan süre içinde yapılır. Yaz öğretimi en az 6 haftalık tek dönem halinde açılır.  

Katılım 

Madde 5- Yaz öğretimine; bahar yarıyılı sonu itibari ile Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 

İngilizce Hazırlık Bölümüne kayıtlı olan tüm öğrenciler, bulundukları kur farketmeksizin katılabilirler. 

Yaz öğretimine katılım isteğe bağlıdır. 

Kayıt 

Madde 6- Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenci sayısı her bir şube için en az 5 (beş) olunca yaz öğretimi 

açılır. Kayıt sayısı 5’in altında olması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün önerisi ve 

Rektörlüğün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. 

Başarı Değerlendirmesi 

Madde 7- Yaz öğretiminde en az bir ara sınav ve Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı yapılır. Yaz öğretimi 

sonunda Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınav, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı ve Yabancı Dil 

Yeterlik Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yaz öğretimi boyunca elde ettikleri başarı notu 

ortalamaları en az %60 olan öğrenciler bu sınava girebilirler. Başarı notu ortalamaları %60’ın altında 

olan ve bahar yarıyılı sonu itibari ile kurları A1-A2 olan öğrenciler ise bu sınavın sadece Seviye Tespit 

bölümüne girip, bir üst kura geçebilirler. Sınavın Yabancı Dil Yeterlik bölümünde eğitim-öğretim dili 

tamamen yabancı dil olan bölümler için en az %70, eğitim-öğretim dili kısmen yabancı dil olan bölümler 

için en az %60 başarı şartı aranır. Başarılı olan öğrenciler, takip eden akademik yılın ilk döneminde 

bölüm derslerine kayıt hakkı kazanırlar.  

Devam Zorunluluğu 

Madde 8- Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler yaz okulunda bulundukları kurun 

derslerinin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdürler.  Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen 

öğrenciler puanları yeterli olsa dahi başarısız sayılırlar.  

 


