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Sevgili Öğrenciler, 

Temel amacı aydın görüşlü, dinamik, başarılı, dünyaya açık, uluslararası platformda söz sahibi ve aynı 

zamanda ülkesinin kültürüne, güzel sanatlara ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olan Başkent 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna hoş geldiniz!  

Hepimiz biliyoruz ki günümüzde eğitim ve iş hayatında başarılı olabilmek için yabancı dil bilmek en 

önemli koşullardan biridir. Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen eğitim programları da sizlere, 

uluslararası platformlarda rahatlıkla iletişim kurabilmeniz için başta İngilizce olmak üzere,  en yaygın 

dünya dillerini edindirmeyi amaçlamaktadır.  

Bizler, dil eğitiminin bir etkileşim süreci olduğu gerçeğinden hareketle, yabancı dili en etkin şekilde 

öğrenebilmeniz için bireysel ilgi ve gereksinimlerinize hitap eden eğitim olanakları sağlayacağız. 

Sizlerden de çağdaş, bilgiye açık ve çalışmaktan yılmayan gençler olarak, bu olanaklardan en üst 

seviyede yararlanmak için üstünüze düşeni yapmanızı bekliyoruz. 

Umuyoruz ki elinizdeki bu kitapçık üniversite hayatına başladığınız şu günlerde eğitim-öğretim 

sürecinizi kolaylaştıracaktır. Hak ve sorumluluklarınıza yönelik bilgilerin yanı sıra ileride gereksinim 

duyabileceğiniz destek ve yardım için ne tür bir yol izleyeceğiniz konusunda da sizlere ışık tutacaktır.  

Hepinize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.  

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (YADYOK) 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

1.İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ

Değerli Öğrenciler, 

Birimimiz, siz Üniversitemiz öğrencilerine genel İngilizce becerilerini kazandırmak için, Yabancı 

Diller Yüksekokulu’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu amaçla, misyonumuz, konularında İngilizce 

kaynaklardan yararlanabilmeleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabil

olayları izleyebilmeleri için, öğrencilerin, İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime 

bilgilerini arttırmalarını sağlamak ve onlara gerekli dil becerilerini kazandırmaktır. 

İngilizce Hazırlık Birimimizde her öğretim yılında, alanında uzman profesyonellerden oluşan 65 

kişilik kadromuzla, yaklaşık 1100 öğrencimize dil öğretimi sağlamaktayız.

1.1.SİSTEMİMİZ NASIL İŞLİYOR?

 

1.1.1.Hazırlık Programımız ve GSE

 

 

 

 

 

1.1.2.Programlarımız, Ders Programları ve Materyaller

Yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı; siz öğrencilerimize eğitim gördüğünüz alanlara özgü yazılı ve 

sözlü yabancı dil kaynaklarından yararlanabilmek, ilgili dersleri takip edebilmek, yazılı ve sözlü 

iletişim kurabilmek ve uluslararası 

becerilerini kazandırmaktır.  

Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim

programlarında öğrenim görecek öğrencilerimiz için zor

olan önlisans ve lisans programları için 

Güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavından aldığınız puanlara 

Program 2’den birisine yerleştirilerek hazırlık eğitimine başlarsınız. Her düzeyin öğretim 

programı Global Scale of English (GSE) ölçeklendirme sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca tüm ders materyallerinin, etkinliklerin, ödevler

temel alınmıştır. Bir cetvel olarak düşünebileceğiniz GSE’de dört temel dil becerisi her bir 

aralığa karşılık gelen öğrenme çıktıları ile tanımlanmıştır.
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EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ 

İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 

 

Birimimiz, siz Üniversitemiz öğrencilerine genel İngilizce becerilerini kazandırmak için, Yabancı 

Diller Yüksekokulu’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu amaçla, misyonumuz, konularında İngilizce 

kaynaklardan yararlanabilmeleri, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri ve uluslararası etkinlikleri ve 

olayları izleyebilmeleri için, öğrencilerin, İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime 

bilgilerini arttırmalarını sağlamak ve onlara gerekli dil becerilerini kazandırmaktır. 

Birimimizde her öğretim yılında, alanında uzman profesyonellerden oluşan 65 

kişilik kadromuzla, yaklaşık 1100 öğrencimize dil öğretimi sağlamaktayız. 

İŞLİYOR?  

rogramımız ve GSE 

rogramları ve Materyaller 

hazırlık eğitiminin amacı; siz öğrencilerimize eğitim gördüğünüz alanlara özgü yazılı ve 

sözlü yabancı dil kaynaklarından yararlanabilmek, ilgili dersleri takip edebilmek, yazılı ve sözlü 

uluslararası etkinliklere katılıp izleyebilmek için gerekli 

hazırlık eğitimi, eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan lisans 

programlarında öğrenim görecek öğrencilerimiz için zorunludur. Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe 

olan önlisans ve lisans programları için yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit Sınavından aldığınız puanlara göre Program 1 ve 

Program 2’den birisine yerleştirilerek hazırlık eğitimine başlarsınız. Her düzeyin öğretim 

programı Global Scale of English (GSE) ölçeklendirme sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca tüm ders materyallerinin, etkinliklerin, ödevlerin ve sınavların hazırlanmasında da GSE 

temel alınmıştır. Bir cetvel olarak düşünebileceğiniz GSE’de dört temel dil becerisi her bir 

aralığa karşılık gelen öğrenme çıktıları ile tanımlanmıştır. 

2019 ÖĞRENCİ EL KİTABI 

2 

Birimimiz, siz Üniversitemiz öğrencilerine genel İngilizce becerilerini kazandırmak için, Yabancı 

Diller Yüksekokulu’na bağlı olarak kurulmuştur. Bu amaçla, misyonumuz, konularında İngilizce 

meleri ve uluslararası etkinlikleri ve 

olayları izleyebilmeleri için, öğrencilerin, İngilizcenin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime 

bilgilerini arttırmalarını sağlamak ve onlara gerekli dil becerilerini kazandırmaktır.  

Birimimizde her öğretim yılında, alanında uzman profesyonellerden oluşan 65 

 

hazırlık eğitiminin amacı; siz öğrencilerimize eğitim gördüğünüz alanlara özgü yazılı ve 

sözlü yabancı dil kaynaklarından yararlanabilmek, ilgili dersleri takip edebilmek, yazılı ve sözlü 

etkinliklere katılıp izleyebilmek için gerekli temel yabancı dil 

öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan lisans 

öğretim dili tamamen Türkçe 

hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.   

göre Program 1 ve 

Program 2’den birisine yerleştirilerek hazırlık eğitimine başlarsınız. Her düzeyin öğretim 

programı Global Scale of English (GSE) ölçeklendirme sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. 

in ve sınavların hazırlanmasında da GSE 

temel alınmıştır. Bir cetvel olarak düşünebileceğiniz GSE’de dört temel dil becerisi her bir 



 

Yabancı dil hazırlık eğitimi, sırasıyla “Başlangıç

2) düzeylerini kapsayan iki temel programdan oluşur. Her program, 16 (on altı) haftalık bir eğitim

öğretim süresini kapsar. Ayrıca, eğitim

Fakültesi programlarında öğrenim görecek olan öğrenciler için

açılmaktadır.  

Programa başlarken yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucunda İngilizce 

bilginize göre size en uygun düzeye yerleştirilirsiniz. Hangi programda başladığınıza ve başarı 

durumunuza bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programı’nı

tamamlayabilirsiniz. İngilizce Hazırlık Programı’nı en geç iki yıl içinde tamamlamanız gereklidir. 

 

Program 1 

  Pazartesi Salı

09:00-09:50     

10:00-10:50     

11:00-11:50     

12:00-12:50     

13:00-13:50   

14:00-14:50     

15:00-15:50     

16:00-16:50     

 

Program 1 haftada 24 ders saatidir ve Program öğrenme çıktısı

belirlenmiştir. Bu Program, genel İngilizce öğretimini hedeflemektedir. Ders, çaba gerektiren 

alıştırmalar ve ödevlerle dört dil becerisini

böylece etkin ve bağımsız öğrenme

Kısmen İngilizce 
Bölümler (%30)

Tamamen 
İngilizce 
Bölümler 
(%100)

Zorunlu

Program 1

Başlangıç-Temel
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Yabancı dil hazırlık eğitimi, sırasıyla “Başlangıç-Temel” (Program 1) ve “Orta Öncesi

düzeylerini kapsayan iki temel programdan oluşur. Her program, 16 (on altı) haftalık bir eğitim

öğretim süresini kapsar. Ayrıca, eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dil olan Tıp ve Diş Hekimliği 

Fakültesi programlarında öğrenim görecek olan öğrenciler için Bahar yarıyılında Program 3 

rograma başlarken yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucunda İngilizce 

bilginize göre size en uygun düzeye yerleştirilirsiniz. Hangi programda başladığınıza ve başarı 

İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yarıyılda veya iki yarıyılda 

İngilizce Hazırlık Programı’nı en geç iki yıl içinde tamamlamanız gereklidir. 

Salı Çarşamba Perşembe Cuma

       

       

       

       

       

       

       

ders saatidir ve Program öğrenme çıktısı GSE temel düzey A2+ olarak 

belirlenmiştir. Bu Program, genel İngilizce öğretimini hedeflemektedir. Ders, çaba gerektiren 

alıştırmalar ve ödevlerle dört dil becerisini- okuma, dinleme, yazma ve konuşma

böylece etkin ve bağımsız öğrenmeyi sağlamaktadır. 

Kısmen İngilizce 
Bölümler (%30)

Tamamen 
İngilizce 
Bölümler 
(%100)

Tamamen 
Türkçe Bölümler

Önlisans 
Programlar

İsteğe 
Bağlı

Program 2

Orta Öncesi-Orta
Program 3
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Temel” (Program 1) ve “Orta Öncesi-Orta” (Program 

düzeylerini kapsayan iki temel programdan oluşur. Her program, 16 (on altı) haftalık bir eğitim-

öğretim dili tamamen yabancı dil olan Tıp ve Diş Hekimliği 

Bahar yarıyılında Program 3 

 

rograma başlarken yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucunda İngilizce 

bilginize göre size en uygun düzeye yerleştirilirsiniz. Hangi programda başladığınıza ve başarı 

bir yarıyılda veya iki yarıyılda 

İngilizce Hazırlık Programı’nı en geç iki yıl içinde tamamlamanız gereklidir.  

Cuma 

GSE temel düzey A2+ olarak 

belirlenmiştir. Bu Program, genel İngilizce öğretimini hedeflemektedir. Ders, çaba gerektiren 

okuma, dinleme, yazma ve konuşma- geliştirmektedir ve 

Türkçe Bölümler

Program 3
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Öğrencinin programın öğrenme çıktıları ve yetileri çerçevesindeki program hedefleri aşağıdaki gibidir: 

- temel dilbilgisi yapılarını öğrenmek 

- İngilizce ve İngilizce konuşulan kültürlerle ilgili farkındalık kazanmak 

- bir dil olarak İngilizcenin nasıl işlediğini temel düzeyde anlamak 

- geniş ve geçmiş zaman kullanarak temel konuları betimlemek, anlatmak, bu konularla ilgili  

  soru sormak ve cevap vermek için İngilizceyi yeterli düzeyde konuşabilmek 

- kısa konuşmalar ve okuma parçalarında yer alan temel fikirleri ve destekleyici detayları     

  yeterli derecede kavrayabilmek 

- bağlamdan çıkarım yapmak ve daha karmaşık okuma parçalarını anlamak 

- İngilizcenin sesletimini ve tonlamasını çalışmak 

- resmi ve gayri resmi mektup ve paragraf yazmak 

- günlük konuşmada temel düzeyde iletişim kurabilecek seviyede kelime bilgisi edinmek. 

 

Program 1 için kullanılan ders materyalleri aşağıdaki gibidir: 

- Öğrenci kitabı: 

Eales, F. & Oakes, S. (2016). Speakout Starter Flexi (2nd ed). Pearson Education Limited. 

Eales, F. & Oakes, S. (2017). Speakout Elementary (2nd ed). Pearson Education Limited. 

Clare, A. & Wilson, JJ. (2017). Speakout Pre-intermediate (2nd ed). Pearson Education Limited. 

 

-Öğrenci çalışma kitabı: 

Eales, F. & Harrison, L. & Oakes, S. (2015). Speakout Elementary (2nd ed).  Pearson Education 

Limited. 

Clare, A. & Williams, D. & Wilson, JJ. (2015). Speakout Pre-intermediate (2nd ed). Pearson 

Education Limited. 

 

-Beceri kitabı: 

Beaumont, J. & Yancey, A.J. (2015). North Star Reading and Writing 1(3rd Ed). Pearson Education 

Limited. 

 

-Pearson okuma kitapları: 

Seviye 1-  Rip Van Winkle and the Legend of Sleepy Hollow  

Seviye 2 - Alice in Wonderland 

 

 

 

PROGRAM 
1

Haftada 
24 saat

A2+

4 Dil 
Becerisi
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Program 2 

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

09:00-09:50           

10:00-10:50           

11:00-11:50           

12:00-12:50           

13:00-13:50   

14:00-14:50           

15:00-15:50           

16:00-16:50           

 

Program 2 haftada 24 ders saatidir ve öğrenme çıktısı GSE orta düzey B1+ olarak belirlenmiştir.  Bu 

Program genel İngilizce öğretimini hedeflemektedir ve dil yeterliliği temel düzeyde (A2+) olan 

öğrencilerimiz için düzenlenmiştir. Program, çaba gerektiren alıştırmalar ve ödevlerle öğrencilerin 

dört dil becerisini- okuma, dinleme, yazma ve konuşma- geliştirmektedir ve böylece etkin ve bağımsız 

öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu sayede, İngilizcenin iletişim dili olarak kullanıldığı ortamlarda kendinizi 

güvenle ifade edebilmenizi sağlamaktadır. 

 

-Programın öğrenme çıktıları ve yetileri çerçevesindeki hedefler aşağıdaki gibidir: 

-İngilizce ve İngilizce konuşulan kültürlerle ilgili farkındalık kazanmak 

-günlük hayatta karşılaşabileceği sorunlarla rahatça baş edebilmek (örneğin; seyahat    

 planlamaları, bir kursa kaydolma veya toplu taşıma ile seyahat etme ile ilgili sorunlar) 

-karşılıklı konuşmayı devam ettirebilmek ve/veya karşılıklı bir konuşmaya hazırlık olmaksızın 

katılabilmek 

- çeşitli okuma parçalarını okumak ve değerlendirmek 

- bağlamdan çıkarım yapmak ve karmaşık okuma parçalarını anlamak 

- aşina olunan veya kişisel ilgi alanlarını içeren metinler yazmak 

- okuma-anlama ve dil kullanımına yönelik söz varlığını arttırmak 

- Dil bilgisi yapılarını kullanım şekilleri ve ilgili dil işlevleriyle ilişkilendirmek 

- İngilizcenin sesletimini ve tonlamasını çalışmak. 

 

Program 2 için kullanılan ders materyalleri aşağıdaki gibidir: 

-Öğrenci kitabı: 

Clare, A. & Wilson, JJ. (2017). Speakout Pre-intermediate (2nd  Ed). Pearson Education Limited. 

Clare, A. & Wilson, JJ. (2017). Speakout Intermediate (2nd  Ed). Pearson Education Limited. 

PROGRAM 
2 

Haftada 
24 Saat

B1+

4 Dil 
Becerisi
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-Öğrenci çalışma kitabı: 

Clare, A. & Williams, D. & Wilson, JJ. (2015). Speakout Pre-intermediate(2nd Ed). Pearson 

Education Limited. 

Clare, A. &  Dimond Bayir, S. & Wilson, JJ. (2015). Speakout Intermediate(2nd Ed). Pearson 

Education Limited. 

 

-Beceri kitabı: 

Haugnes, N. & Maher, B. (2015). North Star Reading and Writing 2 (4th Ed). Pearson Education 

Limited. 

 

Barton, L. & Dupaquier, C. (2015). North Star Reading and Writing 3 (4th Ed). Pearson Education 

Limited. 

  

-Pearson okuma kitapları: 

Seviye 3 - Madame Doubtfire 

Seviye 4 – The Client 

 

Program 3 

 

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

09:00-09:50           

10:00-10:50           

11:00-11:50           

12:00-12:50           

13:00-13:50   

14:00-14:50           

15:00-15:50           

16:00-16:50           

 

Program 3 haftada 16 ders saatidir ve öğrenme çıktısı GSE orta düzey B1+ olarak belirlenmiştir.  Bu 

Program öğretim dili tamamen İngilizce olan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi programlarına 

kayıtlı olup İngilizce Hazırlık Programı’nda Güz yarıyılında Program 2’yi almış ve başarıyla 

tamamlamış öğrenciler için yalnızca Bahar yarıyıllarında açılır. Program öğrencilerin B1+ seviyesi 

içerisinde edindikleri dil bilgi ve becerilerini pekiştirmeyi amaçlar.  

 

PROGRAM 
3

Haftada 
16 Saat

B1+

4 Dil 
Becerisi



 

Programın öğrenme çıktıları ve yetileri çerçevesindeki hedefler aşağıdaki gibidir:

-karşılıklı konuşmayı devam ettirebilmek ve/veya karşılıklı bir konuşmaya hazırlık olmaksızın 

katılabilmek 

- çeşitli dinleme parçalarını dinlemek ve değerlendirmek

- çeşitli okuma parçalarını okumak ve değerlendirmek

- bağlamdan çıkarım yapmak ve karmaşık 

- aşina olunan veya kişisel ilgi alanlarını içeren metinler yazmak

- okuma-anlama ve dil kullanımına yönelik söz varlığını arttırmak

- İngilizcenin sesletimini ve tonlamasını çalışmak

 

 

 

1.1.3.Hazırlıkta Nasıl Başarılı Olurum?

Dil öğrenme süreciniz boyunca gelişiminizi takip etmek için çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bir eğitim 

öğretim dönemi boyunca Program 1’de dört ara sınav ve dört quiz uygulanır. 

sınav ve dört quiz uygulanır. Sınav tarihleri ve saatleri Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından 

ilan edilir. Sınavlarla ilgili sınıflarda yapılan duyuruları yakından takip etmeniz ve ilan edilen 

saatlerden önce öğrenci kimliğinizl

başarılı olmanız, hem sınıf içi etkinliklere katılımınıza hem de ders dışı zamanlarda yapacağınız ek 

çalışmalara bağlıdır. Öğrenci sorumluluklarını yerine getirmeniz oldukça önemlidir. 

1.1.4.Program İçi Değerlendirme 

 

Ara Sınavlar: 

tarihine kadar işlenen tüm ders içeriğinden sorumlu sayılırsınız. Sınav 

tarihinden önce sınavlarla ilgili detaylı 

soru türlerine göre 

ile okunabilir.

öğretim görevlisi tarafından daha önceden belirlenen kriterlere göre 

okunur ve bağımsız 

ara sınav sayıları değişiklik gösterir. Her sınav farklı dil becerilerini ölçen bölümlerden oluşur. 

 

Quizler: Belli aralıklarla yapılan haberli

kadar öğrendiğinizi ölçmek için yapılır. Quizlere giremeyen öğrencilerimiz için bir telafi yapılmaz. 

Program 1

Tüm Ders kitaplarınızı, Yüksekokulumuz C202
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Programın öğrenme çıktıları ve yetileri çerçevesindeki hedefler aşağıdaki gibidir: 

karşılıklı konuşmayı devam ettirebilmek ve/veya karşılıklı bir konuşmaya hazırlık olmaksızın 

çeşitli dinleme parçalarını dinlemek ve değerlendirmek 

çeşitli okuma parçalarını okumak ve değerlendirmek 

bağlamdan çıkarım yapmak ve karmaşık okuma parçalarını anlamak 

aşina olunan veya kişisel ilgi alanlarını içeren metinler yazmak 

anlama ve dil kullanımına yönelik söz varlığını arttırmak 

İngilizcenin sesletimini ve tonlamasını çalışmak 

Hazırlıkta Nasıl Başarılı Olurum? 

Dil öğrenme süreciniz boyunca gelişiminizi takip etmek için çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bir eğitim 

öğretim dönemi boyunca Program 1’de dört ara sınav ve dört quiz uygulanır. 

sınav ve dört quiz uygulanır. Sınav tarihleri ve saatleri Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından 

ilan edilir. Sınavlarla ilgili sınıflarda yapılan duyuruları yakından takip etmeniz ve ilan edilen 

saatlerden önce öğrenci kimliğinizle birlikte sınav salonunda olmanız oldukça önemlidir. Programda 

başarılı olmanız, hem sınıf içi etkinliklere katılımınıza hem de ders dışı zamanlarda yapacağınız ek 

çalışmalara bağlıdır. Öğrenci sorumluluklarını yerine getirmeniz oldukça önemlidir. 

Program İçi Değerlendirme  

 

Ara Sınavlar: Bu sınavlarda akademik takvimde ilan edilen sınav 

tarihine kadar işlenen tüm ders içeriğinden sorumlu sayılırsınız. Sınav 

tarihinden önce sınavlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılır. Sınavlar 

soru türlerine göre öğretim elemanları tarafından ya da optik okuyucu 

ile okunabilir. Sınavda yazılı anlatım bölümü varsa, bu bölüm iki 

öğretim görevlisi tarafından daha önceden belirlenen kriterlere göre 

okunur ve bağımsız olarak değerlendirilir. Program 1 ve Program 2’de 

ara sınav sayıları değişiklik gösterir. Her sınav farklı dil becerilerini ölçen bölümlerden oluşur. 

lli aralıklarla yapılan haberli kısa sınavlardır. Öğrenmiş olduğunuz konu ya da konuları ne 

adar öğrendiğinizi ölçmek için yapılır. Quizlere giremeyen öğrencilerimiz için bir telafi yapılmaz. 

Program 1

4 Ara 
Sınav

4 Quiz

Program 2 

3 Ara 
Sınav 

4 Quiz

Tüm Ders kitaplarınızı, Yüksekokulumuz C202 Nolu ofisten temin edebilirsiniz!
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karşılıklı konuşmayı devam ettirebilmek ve/veya karşılıklı bir konuşmaya hazırlık olmaksızın 

Dil öğrenme süreciniz boyunca gelişiminizi takip etmek için çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Bir eğitim 

öğretim dönemi boyunca Program 1’de dört ara sınav ve dört quiz uygulanır. Program 2’de üç ara 

sınav ve dört quiz uygulanır. Sınav tarihleri ve saatleri Sınav Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından 

ilan edilir. Sınavlarla ilgili sınıflarda yapılan duyuruları yakından takip etmeniz ve ilan edilen 

e birlikte sınav salonunda olmanız oldukça önemlidir. Programda 

başarılı olmanız, hem sınıf içi etkinliklere katılımınıza hem de ders dışı zamanlarda yapacağınız ek 

çalışmalara bağlıdır. Öğrenci sorumluluklarını yerine getirmeniz oldukça önemlidir.  

 

Bu sınavlarda akademik takvimde ilan edilen sınav 

tarihine kadar işlenen tüm ders içeriğinden sorumlu sayılırsınız. Sınav 

bilgilendirme yapılır. Sınavlar 

öğretim elemanları tarafından ya da optik okuyucu 

Sınavda yazılı anlatım bölümü varsa, bu bölüm iki 

öğretim görevlisi tarafından daha önceden belirlenen kriterlere göre 

olarak değerlendirilir. Program 1 ve Program 2’de 

ara sınav sayıları değişiklik gösterir. Her sınav farklı dil becerilerini ölçen bölümlerden oluşur.  

kısa sınavlardır. Öğrenmiş olduğunuz konu ya da konuları ne 

adar öğrendiğinizi ölçmek için yapılır. Quizlere giremeyen öğrencilerimiz için bir telafi yapılmaz. 

Nolu ofisten temin edebilirsiniz! 
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Quizlerde dinleme ve konuşma bölümleri yer almaz. Quiz sonuçlarınız ilerleyen günlerde ders 

sorumlusu öğretim görevlileriniz tarafından açıklanır. Quiz kâğıtlarınızda neleri yanlış neleri doğru 

yaptığınızı görebilir ve çalışmalarınızı bu doğrultuda düzenleyebilirsiniz.  

Portfolyo: Dönemlik programda belirtilen haftalarda verilen ve yazma 

becerisini geliştirmeye yönelik tasarlanmış ödevleri içerir. Yazılacak her bir 

portfolyo ödev içeriği hakkında ders sorumlularınız tarafından size 

bilgilendirme yapılır. Sizden beklenen, ödevin içeriği ve yönergesi 

doğrultusunda portfolyo ödevini yapmanız ve zamanında teslim etmenizdir.  

Öğretmen Kanaati: Derslere katılımınız, ders materyallerini yanınızda 

bulundurmanız ve sınıf düzenini bozmayacak şekilde hareket etmeniz gibi kriterleri 

göz önünde bulundurarak her bir ders sorumlunuz tarafından sınıf içi katılım notu 

verilecektir. 

 

Çevrimiçi Çalışma: Öğretmenleriniz tarafından “MyEnglishLab” adlı sistem üzerinden verilen 

ödevleri ve çalışmaları içerir. Sistem üzerinden ders sorumlularınız yaptığınız çalışmaları takip eder ve 

dönem sonunda belli kriterleri göz önüne alarak çevrimiçi çalışmanızla ilgili not verir.  

 

 
 

Dönem Sonu Yeterlik Sınavı: Bu sınava sadece Program 2 öğrencilerimizden gerekli dönem içi not 

ortalamasına ulaşanlar katılabilir. Eğitim aldığınız seviyenin akademik takvimi ve öğrenme çıktıları 

GSE doğrultusunda hazırlanır. Dönem içinde aldığınız puanların %30’una ek olarak Yeterlik 

Sınavı’nın %70’i değerlendirmeye alınır ve elde edilen sonuca göre Program 2’yi başarılı bir şekilde 

tamamlayıp tamamlamadığınız belirlenir. 

 

Hazırlık programında başarılı olabilmek için dersleri zorunlu haller dışında aksatmamanız, 

devamsızlık kaydınızın takibini dikkatli bir şekilde yapmanız, ders içi aktivitelere aktif olarak 

katılmanız, tüm ödevlerinizi eksiksiz olarak yapmanız ve ders dışı saatlerde düzenli olarak ders 

çalışmanız önerilir. 

1.1.5.Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?  

Program 1:  

 

Program 1’de TÜM öğrencilerimiz için başarı taban puanı, 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) 

puandır. 

SINAV 1                                        25 puan 

SINAV 2                                        45 puan 

SINAV 3 (YALNIZCA KONUŞMA)  20 puan 

SINAV 4                                        45 puan 

QUIZ 1                                                     10 puan 

QUIZ 2                                                     10 puan 

QUIZ 3                                                     10 puan 
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QUIZ 4                                                     10 puan 

PORTFOLYO                                        15 puan 

ÖĞRETMEN KANAATİ                5 puan 

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMA                5 puan 

TOPLAM                                       200 PUAN 

100 ÜZERİNDEN TOPLAM 200/2= 100 PUAN 

 

Örnek: Deniz ve Ali’nin notları aşağıdaki gibidir:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda, 

 

Deniz’in dönem ortalaması (71) başarı taban puanının (70) üzerinde olduğundan, Deniz PROGRAM 

1’i başarıyla tamamlamıştır ve Program 2’ye devam edecektir. 

 

Ali’nin dönem ortalaması (60) ise başarı taban puanının (70) altında olduğundan, Ali PROGRAM 1’de 

başarılı olamamıştır ve tekrar edecektir. 

  

Program 2:  

Program 2’de Seviye Tespit ve Yeterlik sınavına girebilmek için TÜM öğrencilerimizin dönem 

ortalaması 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 olmak zorundadır, aksi halde Seviye Tespit ve 

Yeterlik Sınavına giremeyecek ve Program 2’yi tekrar edecektir. 

 

Program 2’de dönem ortalaması en az 60 olan öğrencilerin; dönem ortalamasının %30’u ile Seviye 

Tespit ve Yeterlik Sınav notunun %70’i toplanır.  

 

 

 DENİZ ALİ 
SINAV 1 15 10 
SINAV 2 35 30 
SINAV 3  16 15 
SINAV 4 30 25 
QUIZ 1 9 3 
QUIZ 2 6 4 
QUIZ 3 4 7 
QUIZ 4 7 6 
PORTFOLYO 10 10 
ÖĞRETMEN KANAATİ 5 5 
ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMA 5 5 
TOPLAM 142 120 
100 ÜZERİNDEN 
TOPLAM 

142/2=71 PUAN 120/2= 60 PUAN 



 

 

Bu sonuca göre 100 (yüz) tam puan üzerinden başarı taban puanları:

-Eğitim-öğretim dili kısmen (%30) yabancı dil olan bölümler için 60 (altmış) 

-Eğitim-öğretim dili tamamen (%100) yabancı dil olan bölümler için 70 (yetmiş)

-İngilizce Tıp ve İngilizce Diş Hekimliği bölümleri için 80 (seksen) puandır. Ayrıca bu bölümlerde; 

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma bölümünden en az %50 başarı göstermiş 

aranır.  

DÖNEM 

SINAV 1 

SINAV 2 

SINAV 3 (KONUŞMA BÖLÜMÜ VAR)

QUIZ 1 

QUIZ 2 

QUIZ 3 

QUIZ 4 

PORTFOLYO 

ÖĞRETMEN KANAATİ 

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMA 

TOPLAM 

100 ÜZERİNDEN TOPLAM 

 

Örnek: 

Ayşe’nin notları aşağıdaki gibidir:

DÖNEM 

SINAV 1 

SINAV 2 

SINAV 3 

QUIZ 1 

Dönem 
Ortalaması

%30

Yeterlik 
Sınav 

Sonucu

%70

BU-YADYOK 2018-2019 ÖĞRENCİ EL KİTABI

Bu sonuca göre 100 (yüz) tam puan üzerinden başarı taban puanları: 

öğretim dili kısmen (%30) yabancı dil olan bölümler için 60 (altmış)  

öğretim dili tamamen (%100) yabancı dil olan bölümler için 70 (yetmiş) 

İngilizce Tıp ve İngilizce Diş Hekimliği bölümleri için 80 (seksen) puandır. Ayrıca bu bölümlerde; 

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma bölümünden en az %50 başarı göstermiş 

40 

50 

SINAV 3 (KONUŞMA BÖLÜMÜ VAR) 45 

10 

10 

10 

10 

15 

5 

5 

200 PUAN 

 200/2=100 PUAN 

notları aşağıdaki gibidir: 

35 

42 

33 

7 

Dönem 
Ortalaması

Yeterlik 
Sınav 

Sonucu

Toplam 
Puan

%100
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İngilizce Tıp ve İngilizce Diş Hekimliği bölümleri için 80 (seksen) puandır. Ayrıca bu bölümlerde; 

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma bölümünden en az %50 başarı göstermiş olma koşulu 
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QUIZ 2 6 

QUIZ 3 8 

QUIZ 4 10 

PORTFOLYO 15 

ÖĞRETMEN KANAATİ 5 

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMA 5 

TOPLAM 166 PUAN 

100 ÜZERİNDEN TOPLAM 166/2=83 PUAN 

 

Ayşe’nin dönem ortalaması (83) başarı taban puanının (60) üzerinde olduğu için Seviye Tespit 

ve Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanmıştır. Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavından da 80 puan 

aldığını varsayarak: 

 

Ayşe’nin dönem ortalaması olan 83 puanın %30’u ile Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı sonucu olan 80 

puanın %70’i toplanır:   

 
�����

���
 + 

�����

���
  = 80,9 puan 

 

 

Bu sonuca göre: 

 

1) Ayşe eğitim-öğretim dili kısmen (%30) yabancı dil olan bir bölümde ise; başarı taban puanı 60 

(altmış) tır. Bu durumda Ayşe hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamıştır ve bölümüne 

devam edecektir. 

 

2) Ayşe eğitim-öğretim dili tamamen (%100) yabancı dil olan bir bölümde ise; başarı taban 

puanı  70 (yetmiş) tir. Bu durumda Ayşe hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamıştır ve 

bölümüne devam edecektir. 

 

3) Ayşe İngilizce Tıp veya İngilizce Diş Hekimliği bölümlerinden birinde ise; başarı taban puanı 

80 (seksen)dir.  

Bu durumda,  Ayşe Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma bölümünden en az %50 başarı 

göstermiş ise bölümüne devam edebilir. 

Ancak  konuşma bölümünden en az %50 başarı gösterememiş ise; toplam puanı 80 üzeri olmasına 

rağmen Program 2’yi tekrar edecektir. 

 

1.1.6.Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci 

Sınav sonuçlarınıza, sonuçların ilanını takip eden ilk iş günü içinde, yazılı olarak itiraz edebilirsiniz. 

İtirazınız olması durumunda, bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği’ne 

başvurabilirsiniz. İtirazınız, İngilizce Hazırlık Birimi başkanlığınca görevlendirilen ve biri ilgili 

öğretim elemanı olan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenerek, başvuruyu takip eden iki iş günü 

içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği formu ile durum ilgili bölüm veya program 

başkanlığına iletilir. Yapılan inceleme sonucunda bir hata tespit edilmesi durumunda, ilgili öğretim 

elemanı da sınav sonucunda gerekli düzeltmeyi yapar. Doldurulan formlar, ilgili birim yönetim 

kurulunca onaylanarak kesinleşir. 



 

 

1.1.7.Mazeret Sınavları 

Devamsızlığınız toplam ders saatinin %20’sinden

olarak raporlu iseniz, raporlu olduğunuz süre içinde giremediğiniz ara sınav 

yerine açılacak olan mazeret sınavına girebilirsiniz.

öğrencilerimiz için ise bir telafi

 

Öğretimi sonlarında yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınav

başarılı olduğunuzda, hazırlık sınıfı eğ

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’nda başarı taban puanı, eğitim

yabancı dil olan bölümler için 100 tam puan ü

bölümler için 100 tam puan üzerinden 60’tır. Ancak üniversite senatosunca alınacak kararlar 

doğrultusunda farklı programlar için farklı başarı taban puanları uygulanabilir. İngilizce Tıp ve 

İngilizce Diş Hekimliği bölümleri için 100 tam puan üzerinden 80 puandır. İngilizce Tıp ve İngilizce 

Diş Hekimliği bölümleri için ayrıca Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma 

bölümünden en az %50 başarı göstermiş olma şartı aranır. Sınavda öğrenci

Bilgisi ile Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir. Sınav 

GSE tanımlarına göre A2+, B1 ve B1+ düzeylerini ölçecek şekilde tasarlanmıştır. 

Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Se

açılmaz. 

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavından başarısız olmanız durumunda, Yabancı Dil Hazırlık 

Programı’mızda uygun program düzeyine yerleştirilirsiniz. Eğitim

yabancı dil olan bir lisans programına kayıtlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına devam edip 

başarıyla tamamlamış ancak yarıyıl sonunda ve yeni öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil 

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavında başarısız olmuşsanız, Progra
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evamsızlığınız toplam ders saatinin %20’sinden az ise

olarak raporlu iseniz, raporlu olduğunuz süre içinde giremediğiniz ara sınav 

yerine açılacak olan mazeret sınavına girebilirsiniz.

öğrencilerimiz için ise bir telafi sınavı yoktur. 

1.1.8.Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Nedir?

Yabancı dil düzeyiniz; Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından eğitim

başında, Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz 

Öğretimi sonlarında yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı ile belirlenir.  Bu sınavda 

başarılı olduğunuzda, hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış sayılırsınız.  

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’nda başarı taban puanı, eğitim-öğretim dili tamamen 

yabancı dil olan bölümler için 100 tam puan üzerinden 70, eğitim-öğretim dili kısmen yabancı dil olan 

bölümler için 100 tam puan üzerinden 60’tır. Ancak üniversite senatosunca alınacak kararlar 

doğrultusunda farklı programlar için farklı başarı taban puanları uygulanabilir. İngilizce Tıp ve 

Diş Hekimliği bölümleri için 100 tam puan üzerinden 80 puandır. İngilizce Tıp ve İngilizce 

Diş Hekimliği bölümleri için ayrıca Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma 

bölümünden en az %50 başarı göstermiş olma şartı aranır. Sınavda öğrencilerin Dil Bilgisi ve Kelime 

Bilgisi ile Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir. Sınav 

GSE tanımlarına göre A2+, B1 ve B1+ düzeylerini ölçecek şekilde tasarlanmıştır. 

öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı 

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavından başarısız olmanız durumunda, Yabancı Dil Hazırlık 

Programı’mızda uygun program düzeyine yerleştirilirsiniz. Eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen

yabancı dil olan bir lisans programına kayıtlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına devam edip 

başarıyla tamamlamış ancak yarıyıl sonunda ve yeni öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil 

Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavında başarısız olmuşsanız, Program 2’yi tekrar etmeniz gerekir. 
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60 Puan (Kısmen 
İngilizce Bölümler)

70 Puan (Tamamen 
İngilizce Bölümler)

80 Puan (İngilizce 
Tıp ve Diş Hekimliği)
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az ise yönergemize uygun 

olarak raporlu iseniz, raporlu olduğunuz süre içinde giremediğiniz ara sınav 

yerine açılacak olan mazeret sınavına girebilirsiniz. Quizlere giremeyen 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Nedir? 

Yabancı dil düzeyiniz; Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı 

başında, Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz 

ı ile belirlenir.  Bu sınavda 

 

öğretim dili tamamen 

öğretim dili kısmen yabancı dil olan 

bölümler için 100 tam puan üzerinden 60’tır. Ancak üniversite senatosunca alınacak kararlar 

doğrultusunda farklı programlar için farklı başarı taban puanları uygulanabilir. İngilizce Tıp ve 

Diş Hekimliği bölümleri için 100 tam puan üzerinden 80 puandır. İngilizce Tıp ve İngilizce 

Diş Hekimliği bölümleri için ayrıca Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavının konuşma 

lerin Dil Bilgisi ve Kelime 

Bilgisi ile Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçülmektedir. Sınav 

GSE tanımlarına göre A2+, B1 ve B1+ düzeylerini ölçecek şekilde tasarlanmıştır.  

 

viye Tespit ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı 

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavından başarısız olmanız durumunda, Yabancı Dil Hazırlık 

öğretim dili kısmen veya tamamen 

yabancı dil olan bir lisans programına kayıtlı olarak Yabancı Dil Hazırlık Programına devam edip 

başarıyla tamamlamış ancak yarıyıl sonunda ve yeni öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil 

m 2’yi tekrar etmeniz gerekir.  
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Üniversitemizde daha önceki eğitim-öğretim döneminde yabancı dil hazırlık eğitimine katılmış ancak 

başarılı olamamışsanız, yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve 

Yeterlik Sınavı’na girebilirsiniz. 

Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan bölümlerden birinde iseniz ve kendi isteğinizle Yabancı Dil 

Hazırlık Programı’na devam ediyorsanız, Hazırlık Bitirme Sınavı’ndan başarısız olsanız veya bu 

sınava girmeseniz bile kayıtlı olduğunuz bölümde öğreniminize devam edebilirsiniz. 

 

1.1.9. Hazırlıkta Dört Yarıyıl Başarısız Olma Durumu  

Eğer dört yarıyıl sonunda hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamazsanız; 

 Eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birine girip yeterli puanı alarak hazırlıktan başarılı 

sayılmak için başvurabilir,  

 Üniversitemizde kayıtlı olduğunuz programın Türkçe’si varsa geçiş yapabilir, 

 Üniversitemizde kayıtlı olduğunuz programın Türkçe’si olmaması halinde bir defaya mahsus 

ÖSYM aracılığıyla başka bir üniversitede Türkçe programa yerleştirilmek için başvuruda 

bulunabilirsiniz. 

 

        1.2.BİZDEN TAVSİYELER!  

 

Lise yılları geride kaldı ve artık üniversite öğrencisi oldunuz. Üniversitemiz, siz öğrencilerimize 

kendinizi uluslararası alanda sınayabileceğiniz ve bu anlamda evrensel değerlere katkı 

sağlayabileceğiniz, kendinizi sürekli geliştirebileceğiniz bir öğretim ortamı sağlamayı amaçlar. 

Üniversitemizin size gösterdiği hedeflere ulaşmak için çok çalışmalısınız. Yeni yabancı dil öğrenme 

çevrenize kısa zamanda uyum sağlamanızda yardımcı olması için önerileri dikkatle okuyunuz. 

1.2.1. Zaman Değerli! 

İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt olduktan sonra, hafta içi her gün belli sayıda derse gireceksiniz. 

Ders saatleri dışında da düzenli çalışmayı bir alışkanlık haline getirmeniz önemlidir. Öğretmenleriniz 

size bu süreçte yol gösterecek, öğretim döneminin başında size ders programı ve almanız gereken ders 

materyalleri hakkında bilgi verecektir. Değerlendirmenin bir parçası olarak size ödevler verecektir. 

İngilizce Hazırlık Programı’nın hedeflerine ulaşabilmeniz için zamanı iyi değerlendirmeniz oldukça 

önemlidir. Bu sürece, haftalık bir plan yaparak başlayabilirsiniz. Böylelikle hem akademik 

çalışmalarınızı yapmaya hem de spor yapmak, kitap okumak, sinemaya gitmek gibi aktivitelere 

vaktiniz kalacaktır.  

1.2.2. Teknolojiden Faydalanın! 
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İngilizce Hazırlık Programı’nda program kaydınız, devamsızlık bilgileriniz, sınav sonuçlarınız gibi 

pek çok bilgiye Başkent Üniversitesi’ne ait BUOBS (Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme 

Sistemi) üzerinden ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz program düzeyine göre, dil öğrenim süreçlerini sınıf 

dışında da desteklemek amacıyla programda kullandığınız kitaplar ayrıca elektronik öğrenme ve 

çalışma ortamları sağlamaktadır (MyEnglishLab vb.). Bu araçlardan maksimum düzeyde faydalanınız. 

İngilizce Hazırlık Birimi ile ilgili bilgilendirmeler ve duyurular için resmi Instagram sayfamız 

“buprepunit”i takip etmeyi unutmayın! 

Sınav tarihlerinin ve sonuçların duyurulması gibi bilgilendirmelere ve İngilizce Hazırlık Birimi 

hakkında detaylı açıklamalara Instagram sayfamızdan ve Başkent Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu web sayfasındaki Birimler- İngilizce Hazırlık Birimi bölümünden ulaşabilirsiniz.  

1.2.3. Derslere Aktif Katılım ve Tekrar Önemli! 

Derslere düzenli olarak gelmeniz ve aktif olarak katılmanızın dönem boyu başarınıza etkisi büyüktür. 

Ders sırasında anlatılanlara odaklanın, aktivitelere katılın ve not tutun. Derste öğrendiklerinizi günlük 

olarak tekrar edin; böylece gün içinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Öğrendiklerinize dönüp 

bakmadığınız sürece kalıcı olmalarını sağlayamazsınız. Anlamadığınız yerler olduğunda not tutun ve 

bu konuları ders sorumlusu öğretim elemanlarına sorun.  

1.2.4. En Büyük Üniversite Kütüphanemiz Sizleri Bekliyor! 

Üniversitemiz kütüphanesi, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci 

derecede görev yapan ve bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, 

kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmaya çalışan bir merkezdir. Kütüphane hakkında bilgiye 

http://lib.baskent.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

1.2.5. Okuyun! 

İngilizce bulabildiğiniz her şeyi okumaya gayret gösterin. Dergiler, kitaplar, gazeteler ve internet 

siteleri, İngilizcenizi geliştirmek için vazgeçilmez birer kaynaktır.  

1.2.6.Yazın! 

Yazma beceriniz yazdığınız oranda gelişecektir. İsterseniz günlük tutabilirsiniz, izlediğiniz dizi veya 

film hakkında bir yorum yazabilirsiniz. Ayrıca, ne kadar çok okursanız, o kadar iyi yazar ve 

fikirlerinizi daha iyi savunabilirsiniz.  

1.2.7. Pes Etmek Yok! 

Dil öğrenimi son derece zevkli ancak bir o kadar da zahmetli ve emek isteyen bir süreçtir. Bu süreçte 

asla vazgeçmeden yolunuzda ilerlemeye devam edin. Eğer sınav kaygısı, başarısızlık duygusu gibi 

sıkıntılar yaşıyorsanız bu sıkıntılarınızın çözümünü ertelemeyin. PDR (Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik) Birimine yaşadığınız sıkıntılarla ilgili başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için sınav dönemini 

ya da büyük bir sorun yaşamayı beklemeyin. Sorunun çözümü için ne kadar erken adım atarsanız o 

kadar çabuk sonuç alırsınız. 
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1.2.8.Her Zaman Aktif Olun ve Sesinizi Duyurun! 

İngilizce Hazırlık Birimi, eğitimin bütün yönlerine ilişkin öğrenci görüşlerini dinlemeye hazırdır. 

Akademik ve toplumsal çevrenizle ilgili görüşlerinizi ve gereksinimlerinizi dile getirerek okula geri 

bildirimde bulunmanız için sizlere pek çok fırsat sunulmaktadır. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda Sınıf Temsilcisi sistemi uygulanmaktadır. Her sınıf bir temsilci seçer 

ve sınıf temsilcileri düzenli olarak toplantılara katılır. Bu toplantıların amacı, İngilizce Hazırlık 

Programı'ndaki öğrencilerin fikirlerini dile getirmeleri için bir forum oluşturmak, programın bütün 

üyeleri arasında iletişimi zenginleştirmek ve öğrencilerin okulun öncelikleri konusundaki anlayışlarını 

arttırmaktır.  

Ayrıca her türlü şikayet ve önerileriniz için Ek 3. de sunduğumuz QR kodunu kullanarak çevirim içi 

geri bildirim formumuz kullanılabilir.  

İngilizce Hazırlık Programı, bütün öğrencilerine kaliteli bir öğrenim ortamı yaratmayı hedef 

edinmiştir. Üniversitenin bir uygulaması olarak öğrencilere derslerini ve öğretim görevlilerini 

değerlendirme olanağı sunulur. Her bir ders döneminin sonunda öğrencilere isimlerini belirtmeden 

doldurmaları için bir anket verilir ve ankette dersleri ve öğretim görevlileri ile ilgili birtakım soruları 

yanıtlamaları istenir. Bu, üniversitenin öğrencilere verdiği önemli bir sorumluluktur ve gerek öğretim 

görevlilerinin gerek üniversitenin öğrencilere en iyi hizmeti sunabilmesi için bir araçtır. 

Öğrencilerin isim belirtmeden yaptıkları öğrenim değerlendirmesi, ders dönemi içinde gerçekleştirilen 

daha az resmi bir ders değerlendirme sistemiyle desteklenir. Bu değerlendirmede size öğrenim 

yaşantınız ve gereksinimlerinizle ilgili sorular sorulur ve verdiğiniz yanıtlara göre öğrenim kalitesini 

ve etkinliğini artırmak amacıyla öğretim görevlileri sınıflarıyla iletişim kurar. Size sorulan sorulara 

gerçekçi yanıtlar vermeniz, eğitim sisteminin kalitesini artırmak açısından çok değerlidir. 

1.3.  SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1. Başkent Üniversitesinin yaptığı sınav dışında başka bir sınava girerek İngilizce Hazırlık 

eğitiminden muaf olabilir miyim? 

Evet. Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilmiş, geçerlik süresi dolmamış ve Yabancı Diller 

Yüksekokulu sayfamızda da ilan ettiğimiz sınavlardan eşdeğer puanlar almanız durumunda, bir 

dilekçe ile Öğrenci İşleri’ne başvurarak İngilizce Hazırlık eğitiminden muafiyet alabilirsiniz. 

 

2. İngilizce Hazırlık Birimi Yaz Okuluna kimler katılabilir? 

Yaz okuluna bahar yarıyılı sonu itibari ile Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

İngilizce Hazırlık Bölümüne kayıtlı olan tüm öğrenciler, bulundukları program fark etmeksizin 

katılabilirler. Yaz öğretimine katılım isteğe bağlıdır. 

 

3. Program 1’in sonunda Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’na girebilir miyim? 

Hayır. Bu sınava ancak Program 2’de kayıtlı olup dönem içi başarı kriterlerini karşılayabilmiş 

olan öğrenciler girebilir.  

 

4. İngilizce Hazırlık Programı’nı bitirdiğimde hangi düzeyde olacağım? 

Pearson GSE skalası esasına bağlı olarak B1+ düzeyinde Hazırlık Programını bitirmiş olacaksınız. 

 

5. Notlarım yeterli olduğunda devamsızlık sınırını aşmış olmam sorun yaratır mı? 
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Evet. Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak ön koşuldur. Eğer devamsızlık sınırını 

aştıysanız, notlarınız yeterli dahi olsa bulunduğunuz programı tekrar etmeniz gerekir.  

6. Sağlık raporum var. Devamsız sayılacak mıyım? 

Evet. Yabancı Dil Hazırlık Programı’na devam zorunludur. Sağlık raporu veya disiplin cezası 

nedeniyle ortaya çıkan devamsızlıklar dahil, hangi gerekçe ile olursa olsun, devamsızlığı, toplam 

ders saatinin %20’sinden fazla olan öğrenciler, Program İçi Değerlendirme ortalamalarına 

bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler, Yüksekokul Kurulu kararı ile devamsızlık 

süreleri dolduğu andan itibaren derslere devam edemezler ve program içi sınavlara ve yarıyıl sonu 

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavına giremezler. 

 

7. Yurt dışında bir kurstan dil belgem var. Hazırlık eğitiminden muaf olabilir miyim? 

Hayır. Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın herhangi bir dil kursu ile eşdeğerliği 

bulunmamaktadır.  

 

8. Başka bir üniversitede Hazırlık eğitimi aldım/başarıyla tamamladım. Hazırlık eğitiminden 

muaf olabilir miyim? 

Hayır. Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın farklı bir üniversite Hazırlık programı 

ile eşdeğerliği bulunmamaktadır.  

 

9. Sınıfımı değiştirmem mümkün mü? 

Hayır. Sınıflar dönem başında Üniversitenin ilgili Bilgi İşlem programları üzerinde oluşturulmakta 

ve dönem boyunca sabit kalmaktadır.   

 

10. İngilizce Hazırlık Birimi’nde eğitimim devam ederken Yabancı Diller Yüksekokulu 

bünyesinde sunulan ikinci bir yabancı dil dersi daha alabilir miyim? 

Hayır. Seçmeli yabancı dil dersi alabilmek için Fakülte eğitiminize başlamış olmanız 

gerekmektedir. 

 

11. Akademik yıl başında, ORY100 kodu altında Oryantasyon dersi veriliyor. Ben Hazırlık 

okuyacağım. Yine de bu derse katılmak zorunda mıyım? 

Evet. ORY100 dersi tüm öğrenciler için zorunlu alınması gereken bir derstir. Başarısızlık 

durumunda tekrar etmeniz gerekir. Akademik yıl başında Fakültenizdeki danışmanınıza 

başvurarak ORY100 dersine katılım göstermeniz önemlidir. 

 

12. Sınav kaygısı/öğrenme güçlüğü vb. bir problem yaşıyorum. Nasıl yardım alabilirim? 

Eğitim Fakültesi binası -1 katında yer alan Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Merkezi 

sekreterliği ile görüşerek bu ve benzeri birçok konuda destek alma şansınız bulunmaktadır. Bu 

hizmet öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir.  

 

13. Hazırlık okuyacağım kesinleşti. Yine de ders kaydı yapmalı/Danışman onayı almalı mıyım?  

Evet. Üniversiteye kaydınızı yaptığınız andan itibaren, her yarıyıl başında Akademik Takvimde 

belirtilen tarihler içerisinde BUOBS sistemi üzerinden ders seçmeli ve kayıt yenilemeli; 

sonrasında ise bu süreci yine her yarıyıl danışmanınıza onaylatmalısınız. Her öğrenci için atanmış 

olan bir danışman vardır. Danışmanınıza Fakültenizde ulaşabilirsiniz.  

 

14. Bir eşyam kayboldu. Ne yapabilirim? 

Böyle bir durum gerçekleştiğinde bina içerisindeki güvenlik görevlilerinden bilgi alabilirsiniz. 

(Dahili 1114) 
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15. Üniversite adına ya da milli sporcu olarak bir müsabakaya katıldım/etkinliğe katıldım. 

Devamsız sayılacak mıyım? 

Hayır. Bu tarz görevlere giden öğrencilerimiz için Rektörlük Yabancı Diller Yüksekokulumuza 

resmi bir izin yazısı göndermektedir. Bu yazıya istinaden öğrencilerimiz izinli sayılmaktadırlar. 

Bu durumda olan öğrencilerimizin, Hazırlık Birimi sekreterliğinden bu yazının gelip gelmediğini 

takip etmeleri faydalarına olacaktır.  

 

16. Kampüs içinde yapılan bir etkinliğe/öğrenci kulübü etkinliğine/toplantısına katılmak 

istiyorum. İzinli sayılabilir miyim? 

Hayır. Tüm bu tarz etkinlik ve toplantılara öğrenciler kendi istekleri ile katılırlar ve gelmedikleri 

derslerden devamsız sayılırlar.  

 

17. İngilizcemi geliştirmek için ders dışı çalışma yapmak istiyorum ama kaynak bulmakta 

zorlanıyorum. Ne yapabilirim? 

Üniversitemiz kütüphanesi hem basılı kaynak olarak hem de bilgisayar laboratuvarları ile 

öğrencilerimize ihtiyaç duydukları tüm olanakları sağlamaktadır. Kütüphaneye başvurduğunuz 

takdirde sizi uygun kaynaklara yönlendireceklerdir.  

 

18. İki yarıyıl sonunda hala Hazırlık eğitimimi başarıyla tamamlayamadım. Yaz okulu sonunda 

yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’na girebilir miyim?  

Hayır. Yaz okulu sonunda yapılan sınav Yaz okuluna kayıtlı olarak devam etmiş olan 

öğrencilerimiz için yapılmaktadır. Ancak Eylül ayında Üniversitemize yeni kayıt olacak Lisans 

öğrencileri için yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı’na girme hakkınız vardır. Bu 

sınava girmek için herhangi bir kayıt yaptırmanıza ya da ekstra bir ücret yatırmanıza gerek yoktur.  

 

19. Kitabımdan çıkan Online şifremi kullanmakta sorun yaşıyorum. Ne yapabilirim? 

Materyallere ait Online çalışmalar ile ilgili tüm sorularınız ve sorunlarınız için D216 nolu ofiste 

Öğr. Gör. Ercan Arıcan ile temasa geçebilirsiniz. 

 

20. Sınav kaçırdım. Telafi alabilir miyim? 

Sadece Arasınav (Progress Test) sınavlarının telafisi yapılmaktadır. Kısa Sınavların (Quiz) telafisi 

yoktur. Arasınav telafisi de sadece devamsızlığı, toplam ders saatinin %20’sinden az olan ve 

Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi’nce onaylanmış ve ilgili sınav tarihini kapsayan 

sağlık raporu bulunan öğrenciler için açılmaktadır.  

21. Öğrenci Belgesi almak ve burslar/ücretlerle ilgili bilgi edinmek istiyorum. Nereye 

başvurmalıyım? 

      Burs durumunuz, ücretler hakkında bilgi almak ve öğrenci belgesi işlemleri için Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına başvurunuz. 

22. Bir sorum/sorunum olduğunda kime/nereye başvurmalıyım? 

 

Soru ya da sorununuzun içeriğine bağlı olarak, aşağıdaki tabloda kime ve nereye 

başvurabileceğinizi görebilirsiniz.  
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   * Öğrenciler ayrıca bina içi panolarda yer alan karekodu kullanarak ulaşacakları ‘öneri ve şikayet formu’nu  

   doldurmak suretiyle soru ve sorunlarını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne iletebilirler. 

Öğrencinin 

Soru 

ve 

Sorunları 

Üniversiteyle ilgili görüş istek ve öneriler, 

öğrencilik hakları, kampüs olanakları, 

ulaşım, yurtlar 

Hazırlık Birimi ile ilgili görüş, istek ve 

öneriler 

Öğrenme süreçleri, sınavlar, materyaller, 

dersler ile ilgili soru ve sorunlar ile sınıf içi 

problemler 

Sağlık hizmetleri başvuruları, her türlü 

dilekçe teslimi, sağlık raporu teslimi 

Özel durumlar 

Hazırlık Öğrenci Temsilcisi 

Hazırlık Sınıf Temsilcisi 

Ders Sorumlusu Öğretim Görevlileri 

Hazırlık Birim Sekreterliği (D210) 

Hazırlık Birim Başkanlığı 
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2.AKADEMİK İNGİLİZCE BİRİMİ 
 

Değerli öğrenciler, 

Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı bir birim olarak kurulan Akademik İngilizce Birimi, 

bölümlerinde lisans eğitimine devam eden öğrencilere çeşitli genel, akademik ve profesyonel İngilizce 

derslerinin sağlanmasından sorumludur. Öğrencilerin akademik becerilerini daha da geliştirmek, 

çalışmalarını desteklemek ve onları kariyerlerine hazırlamak ve yaşam boyu öğrenenler olmalarına 

yardımcı olmak için İngilizce dersleri sunulmaktadır. Öğretim görevlileri, öğretim üyeleri, yöneticiler 

ve öğrenci iş birliği ile hazırlanan bu dersler, öğrencilerimizin aldıkları İngilizce eğitimi sayesinde 

kazandıkları becerileri kullanarak bireysel gelişimlerini sağlamak ve topluma faydalı, yenilikçi ve 

dönüştürücü bireyler olma yolunda onlara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.  

 

2.1. TANIMLAR 

 

GE: Genel İngilizce / General English  

EAP: Akademik Amaçlı İngilizce / English for Academic Purposes 

ESAP: Mesleki Amaçlı Akademik İngilizce / English for Academic and Specific Purposes 

AEU: Akademik İngilizce Birimi / Academic English Unit 

CEFR: Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi / The Common European Framework of 

Reference for Languages  

BUOBS: Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi 

 

2.2.SİSTEMİMİZ NASIL İŞLİYOR? 

2.2.1. Programlar 

Eğitim dili Türkçe olan fakülte/yüksekokul/bölüm/programlar: 

Eğitim dili Türkçe olan fakülte/yüksekokul/bölüm/programlar, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi’ne (CEFR) göre A1 İngilizce seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre değişiklik 

göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarıyıl) boyunca İngilizce dersleri alarak B1+ seviyesine ulaşmaktadırlar. 

Bu derslerin içeriği temelde Genel İngilizce (GE) olup, öğrencilerin günlük ve sosyal hayatta hedef 

dili 4 beceride (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirmeye yöneliktir.  

 Eğitim dili %30 İngilizce olan fakülte/bölümler: 

Eğitim dili %30 İngilizce olan fakülte/bölümler B1 seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre 

değişiklik göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarı yıl) boyunca B2 seviyesine erişmektedirler. Bu derslerin 

içeriği birinci yılda Akademik İngilizce (EAP) olarak verilirken, takip eden yıllarda Akademik ve Özel 

Amaçlı (ESAP) İngilizcenin geliştirilmesine yöneliktir. Bölümlere göre düzenlenmiş olan Akademik 

ve Mesleki İngilizce Dersleri, öğrencileri hem akademik çalışmalarında hem de iş dünyasında ihtiyaç 

duyacakları dil becerileri ile donatmaktır.  
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Eğitim dili İngilizce olan fakülte/bölümler: 

Eğitim dili İngilizce olan bölümler B1 seviyesinden başlayarak fakülte ve bölümlere göre değişiklik 

göstermekle birlikte 4 yıl (8 yarı yıl) boyunca C1 seviyesine erişmektedirler. Bu derslerin içeriği 

birinci yılda Akademik İngilizce (EAP) olarak verilirken, takip eden yıllarda Akademik ve Özel 

Amaçlı (ESAP) İngilizcenin geliştirilmesine yöneliktir. Bölümlere göre düzenlenmiş olan Akademik 

ve Mesleki İngilizce Dersleri, öğrencileri hem akademik çalışmalarında hem de iş dünyasında ihtiyaç 

duyacakları dil becerileri ile donatmaktır.  

2.2.2. Akademik İngilizce Başarı Durumu 

i.  Yarıyıl içi değerlendirme  

Bir eğitim öğretim yarı yılı boyunca 1 veya 2 ara sınav ve 1 yarı yıl sonu sınavı uygulanır. Derslerin 

hedef ve çıktılarına göre her yarı yıl başında ilan edilen farklı değerlendirme yöntemleri (sunum vb.) 

de uygulanabilir. Sınav tarihleri fakülte ve bölümlerin belirlediği (varsa ara sınav takvimine göre) ilan 

edilerek uygulanır. Sınav saat ve yerleri ise ilgili sınav tarihinden en geç 1 hafta önce yazılı olarak ilan 

edilir. Duyuruları takip edip ilan edilen saat ve yerde sınav salonunda bulunmanız, siz öğrencilerin 

bireysel sorumluluğu altındadır.  

ii. Başarı notu nasıl hesaplanır?  

Dönem sonu başarı hesaplama için kullanılan not baremleri fakülte ve yüksekokullara göre değişiklik 

göstermektedir. (bkz. Ek 2) Bir akademik yarı yılın sonunda Akademik İngilizce Biriminden aldığınız 

herhangi bir dersin değerlendirilmesi genellikle aşağıdaki gibidir.  

Örnek değerlendirme 1 

 

Ara sınav(lar): %40 

Yarı yıl sonu sınavı: %50  

Öğretim Elemanı kanaat notu/sunum, portföy vb.: %10 

 

 

iii. Muafiyet sınavları 

Her akademik yıl başında Genel İngilizce ve Akademik İngilizce dersleri için muafiyet sınavları 

düzenlenmektedir. Mesleki amaçlı İngilizce derslerinde muafiyet sınavları uygulanmamaktadır. Bu 

sınavlardan 60 ve üzeri alan öğrenciler ilgili derslerden muaf olurlar. Muafiyet sınav duyuruları hem 

üniversitemizin web sitesinde ( https://www.eldbu.baskent.edu.tr ) hem de Yüksekokul duyuru 

panolarında ilan edilmektedir.  

iv. Sınav sonuçlarına itiraz süreci 

Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 18/5 gereği, sınav sonuçlarına itirazı 

olan öğrenciler, bu itirazlarını öncelikle ilgili öğretim elemanı ile, sınav kağıtlarını da inceleyerek, 

çözmeye çalışırlar. Sınav sonuçlarına itirazlarını devam ettiren ya da aldıkları başarı notuna itiraz 

etmek isteyen öğrenciler, bu itirazlarını kendi fakülte/meslek yüksekokullarında ilgili bölüm/program 

başkanlıklarına, sınav sonuçlarının veya başarı notlarının ilanını takip eden akademik takvimde (bkz. 

Ek. 1) de belirtilen ilk iş günü içinde, yazılı olarak iletirler. İtirazlar, ilgili bölüm veya program 

başkanlığınca görevlendirilen ve biri ilgili öğretim elemanı olan üç kişilik bir komisyon tarafından 

incelenerek, başvuruyu takip eden iki iş günü içinde sonuçlandırılır ve doldurulacak bir not değişikliği 

formu ile durum ilgili bölüm veya program başkanlığına iletilir. Verdiği başarı notunda hata olduğunu 

belirlemesi durumunda, ilgili öğretim elemanı da dolduracağı not değişikliği formu ile gerekli 
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düzeltmeyi yapar. Doldurulan formlar, ilgili birim Yüksekokul Müdürlüğünce onaylanarak kesinleşir. 

(bkz. Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği)  

v. Devam zorunluluğu 

Derslere, laboratuvarlara (D220), uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer 

çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o derste başarısız olmuş 

sayılır ve kendilerine F2 notu verilir. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının 

izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, ilgili birim yönetim kurullarının önerisi ve Üniversite Senatosu 

kararı ile belirlenir. Bir defa F1 notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu derste devam 

koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel 

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Öğrencilerin devamsızlıkları her hafta ilgili dersin 

öğretim görevlisi tarafından öğrencilerin Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgilendirme Sistemi’ne 

(BUOBS)  girilmektedir. Öğrenciler devamsızlıklarını bu sisteme giriş yaparak takip edebilirler. 

Devamsızlıkların asli takibi öğrencinin sorumluluğundadır. (bkz. Ek. 8 Başkent Üniversitesi Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği)  

vi. Sağlık raporları 

Sağlık raporları derslere devamsızlığa, proje çalışmalarını tamamlamamaya mazeret oluşturmaz. 

Sadece ara sınav gününü kapsayan sağlık raporları değerlendirmeye alınır. Öğrenci hastalık nedeniyle 

Başkent Üniversitesi’nden, Başkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezi’nden veya resmi bir sağlık 

kuruluşunun acil servisinden aldığı raporu, rapor süresinin bitimini izleyen 3 (üç) iş günü içinde 

Başkent Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde onaylatarak kendi fakülte/yüksekokul/bölüm/program 

sekreterliğine başvurur. (bkz. Ek. 8 Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği)  

vii. Mazeret sınavları  

Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara katılamayan ve Başkent 

Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 18. Madde (4) gereği, mazereti Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret sınavına girmek isteyen 

öğrencinin o ders/ derslerinin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 3 (üç) işgünü içinde, 

mazeretini gösteren belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile kendi fakültelerine başvurması gerekir. (bkz. 

Ek. 8 Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği) 

2.2.3. Yaz öğretimi 

Akademik İngilizce Birimi ihtiyaç ve talepler doğrultusunda rektörlüğün de onayı ile çeşitli derslerin 

yaz okulunda açılmasını sağlamaktadır. Güz ve bahar dönemi olarak açılan yaz öğretimde yine 

akademik yıl içindeki işleyiş devam etmektedir.  

2.3. ÖĞRENCİ HAKLARI 

Öğrenciler düzenli aralıklarla Akademik İngilizce Birimi tarafından verilen derslerde uygulanan 

anketler aracılığı ile kendi eğitim öğretim süreçlerine dahil olabilirler.  

Öğrenciler Akademik İngilizce Birimi tarafından sağlanan eğitim kapsamındaki tüm beklenti ve 

şikayetlerini öncelikle ilgili birim başkanlığına sözlü olarak iletirler. Ayrıca kendileri için 

oluşturulmuş ve panolarda asılı kare kod aracılığı (bkz. Ek. 3 ile her türlü beklenti ve şikayetlerini 

doğrudan Yüksekokul Müdürlüğüne iletebilirler. Sözlü olarak veya kare kod aracılığı ile iletilen 

şikayetlerine çözüm bulamadıkları takdirde öğrenciler müdürlüğe hitaben yazdıkları dilekçe ile ilgili 

şikayetlerini tekrarlayabilirler.  
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2.4. BİZDEN TAVSİYELER… 

Ders Kitapları 

 “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında 

korsan veya fotokopi kitaplar kullanılması kesinlikle 

yasaktır. Dolayısıyla korsan veya fotokopi kitapların 

kullanılması sonucunda oluşabilecek yaptırımlardan 

öğrenciler bireysel olarak sorumludur. 

 Öğrencilerin dersler için gerekli kitap, defter ve diğer 

kırtasiye gereçlerini yanlarında bulundurmamaları hem kendi 

eğitimlerini hem de arkadaşlarınınkilerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Her akademik yıl başında, ders kitapları 

açılan stantlarda birkaç hafta boyunca satışa sunulmaktadır. 

Öğrencilerin kitaplarını temin edip, eksiksiz bir şekilde ders 

materyalleri ile derse girmekle yükümlüdürler.  

Tutum ve Davranışlar 

 Öğrencilerin ders başlamadan sınıftaki yerlerini almaları 

zorunludur. Aksi takdirde öğretim elemanı öğrenciyi sınıfa 

kabul etmez ve öğrenci devamsız sayılır. Elde olmayan 

nedenlerle geç kalınması halinde bu neden öğretim 

elemanına iletilir.  

 Öğrenciler, ders sırasında veya ders aralarında öğretim 

elemanları ve diğer öğrencilerle ilişkilerinde saygı ve nezaket 

kurallarına uymak ve huzuru kaçıracak her türlü hareketten 

kaçınmakla yükümlüdürler.  

 Tüm öğrenciler sınıf içi eğitim ve öğretim etkinliklerine 

katılmakla ve verilen ödevleri zamanında yapmakla 

yükümlüdürler. Öğrencilerin derse katılmamaları ve ödevleri 

yapmamaları öğretim elemanı kanaat notunu etkiler.  

 Herhangi bir çalışmada ya da ödevde, başkasının hazırladığı 

çalışmaları kullanmak “intihal” kapsamına girer ve o çalışma 

değerlendirilmediği gibi, çalışma sahibi hakkında yasal işlem 

de başlatılır.  

 Yaşadığınız yerlerin temiz ve bakımlı tutulması 

uygarlığınızın bir göstergesidir. Öğrencilerin, binanın içinin 

ve çevresinin temiz tutulmasına; duvar, sıra ve iskemlelerin 

hırpalanmamasına; sınıf içinde yer alan her türlü elektrikli ve 

elektronik malzemelerin iyi kullanılmasına özen göstermeleri 

zorunludur. Zarar veren öğrenciler hakkında derhal disiplin 

soruşturması açılır ve zarar tazmin ettirilir.  

 Sınıflarda ders sırasında cep telefonu ve akıllı cihazların 

kapalı tutulması zorunludur.  

 Sınıflara kendinizin ve arkadaşlarınızın can güvenliğini 

tehlikeye sokacak maddeler getirmesi kesinlikle yasaktır. 

Getirenler hakkında derhal disiplin soruşturması açılır.  

 

 

 

 

 



BU-YADYOK 2018-2019 ÖĞRENCİ EL KİTABI 

23 
 

Sınavlar 

 Sınavlar, ilan edilen tarihlerde ve saatlerde yapılır. Sınavlara 

zamanında gelmek öğrenci sorumluluğundadır. Sınav 

kurallarına uymayan öğrencilerle ilgili yasal işlem başlatılır.  

 Öğrenciler sınavlara kimliksiz giremezler. Sınavlar, sınav 

gözetmenlerinin öğrencilere ait kimliklerini kontrolü ile 

başlar ve öğrenciler sınava girdiklerine dair imza atmak 

zorundadırlar.  

 Öğrencilerin sınav salonlarına cep telefonları ile girmeleri 

yasaktır. Eğer cep telefonları yanındaysa, öğrenciler cep 

telefonları kapalı bir şekilde sınav görevlilerine teslim eder 

ve sınav sonunda alırlar. 

 Öğrenciler sınav salonunu belirtilen süreler içinde hiçbir 

bahane ile terk edemez. Herhangi bir bahane ile dışarı çıkan 

öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz.  

 Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Madde 18/6 ‘ya göre sınav, ödev ve projelerde her türlü 

kopya çekme ve/veya çektirme girişimi çok ciddi bir suç 

olarak kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda öğrenciye o 

çalışmadan “0” verilir ve hakkında derhal disiplin 

soruşturması başlatılır. 
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3.MODERN DİLLER BİRİMİ 
 

Değerli öğrenciler,  

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimimiz, uluslararası ortamlarda kolaylıkla iletişim 

kurabilmeniz için, sizlere çok çeşitli yabancı dil dersleri sunmaktadır.  Bu bağlamda birimimizin 

hedefi, farklı dillerde günlük iletişim becerileri edinmeniz, bu sayede farklı kültürlerin yaşam tarzları 

konusunda farkındalık geliştirmeniz ve nihayetinde de sosyal ve bireysel gelişiminizi güçlendirmeniz 

için sizlere destek olmaktır. 

3.1.EĞİTİM PROGRAMIMIZ 
 

Modern Diller Birimimiz, güz ve bahar dönemi olmak üzere 14 haftalık bir programla 8 farklı dil 

seviyesinde çeşitli seçmeli dersler sunmaktadır. Müfredatımız Almanca, Arapça, Azerice, Çince, 

Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça derslerini içermektedir. Tercihlerinize göre bu derslerin bir 

veya daha fazlasına kayıt yaptırma imkanına sahipsiniz.  

 

Derslerimizin tamamına yakını kredilidir, ancak 1. ve 2. seviye derslerimiz sizlere kredili ve kredisiz 

seçenekler sunmaktadır. Kredili ve kredisiz seçmeli derslere ek olarak Devlet Konservatuarı 

öğrencilerimize 8 seviyeli zorunlu İtalyanca dersleri de verilmektedir.  

 

8 seviyeli bir dil dersini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi 

(CEFR) tarafından tanımlanan A2 seviyesine ulaşmaları beklenmektedir. Öğrenim sürecinde yoğun 

olarak katılım ve aktif olmayı gerektiren derslerimiz temel seviyede dinleme, konuşma, yazma ve 

okuma becerilerini geliştirmekte ve kültürel yetkinlik düzeyinizin artmasına yol açmaktadır. Öğretim 

etkililiğimiz, ayrıca, yabancı dil kitap serileri ve öğrenme sürecini zenginleştiren modern görsel-işitsel 

ders materyalleri ile desteklenmektedir. 

 

3.1.1.Derslere İlişkin Beklentiler 

Sizlerden derslere düzenli olarak katılım göstermeniz beklenmektedir.  Bir dönemde toplam 12 saatten 

fazla devamsızlık durumu dersi tekrar etmenizi gerektirir. Her öğrenci dersi etkili bir şekilde takip 

edebilmek için ders kitabını, çalışma kitabını ve varsa ek materyallerini sınıfa getirmelidir. Ders 

esnasında cep telefonu ya da diğer mobil cihazlar  kullanılmamalıdır. 

 

3.1.2.Değerlendirme 

Ara sınav, final sınavı ve 2 quiz ile performansınız değerlendirilecektir. Kopya çekilmesi durumunda 

ilgili yönerge gereği disiplin işlemleri  başlatılır. Herhangi bir sınavı kaçırmanız durumunda 

onaylanmış bir sağlık raporu veya mazeretinizi kanıtlayan başka bir resmi belge sunmazsanız  telafi 

sınavına girmeniz mümkün olmayacaktır.  
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3.1.3.Modern Diller için Notlandırma Ağırlıkları: 

Ara Sınav Final Quizler Derse Katılım/Ödevler 

30% 50% %5 - %5 10% 

 

3.1.4..Modern Diller için Harf Notu Ölçeği: 

Harf Notu Katsayı Puan (100 puan üzerinden) 

A 4.0 95-100 

A- 3.7 89-94 

B+ 3.3 83-88 

B 3.0 76-82 

B- 2.7 71-75 

C+ 2.3 66-70 

C 2.0 60-65 

C- 1.7 57-59 

D+ 1.3 53-56 

D 1.0 50-52 

F1 0.7 0-49 

F2 0 Devamsız 

 

 

3.2.MODERN DİLLER BİRİMİNDE VERİLEN SEÇMELİ DERSLER 

DERSİN ADI KUR   DERSİN KODU KREDİ/AKTS 

Almanca I 1.Kur ALM 111 1/1 

Almanca I 1.Kur ALM 119 0/0 

Almanca II 2.Kur ALM 112 1/1 

Almanca II 2.Kur ALM 219 0/0 

Almanca III 3.Kur ALM 113 1/1 

Almanca IV 4.Kur ALM 114 1/1 

Almanca V 5.Kur ALM 115 1/1 

Almanca VI 6.Kur ALM 116 1/1 

Almanca VII 7.Kur ALM 117 1/1 

Almanca VIII 8.Kur ALM 118 1/1 

    

Arapça I 1.Kur ARB 111 1/1 

Arapça I 1.Kur ARB 119 0/0 

Arapça II 2.Kur ARB 112 1/1 

Arapça II 2.Kur ARB 219 0/0 

Arapça III 3.Kur ARB 113 1/1 

Arapça IV 4.Kur ARB 114 1/1 

Arapça V 5.Kur ARB 115 1/1 

Arapça VI 6.Kur ARB 116 1/1 

Arapça VII 7.Kur ARB 117 1/1 

Arapça VIII 8.Kur ARB 118 1/1 
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Azerice I 1.Kur AZE 111 1/1 

Azerice I 1.Kur AZE 119 0/0 

Azerice II 2.Kur AZE 112 1/1 

Azerice II 2.Kur AZE 219 0/0 

Azerice III 3.Kur AZE 113 1/1 

Azerice IV 4.Kur AZE 114 1/1 

Azerice V 5.Kur AZE 115 1/1 

Azerice VI 6.Kur AZE 116 1/1 

Azerice VII 7.Kur AZE 117 1/1 

Azerice VIII 8.Kur AZE 118 1/1 

    

Çince I 1.Kur CIN 111 1/1 

Çince I 1.Kur CIN 119 0/0 

Çince II 2.Kur CIN 112 1/1 

Çince II 2.Kur CIN 219 0/0 

Çince III 3.Kur CIN 113 1/1 

Çince IV 4.Kur CIN 114 1/1 

Çince V 5.Kur CIN 115 1/1 

Çince VI 6.Kur CIN 116 1/1 

Çince VII 7.Kur CIN 117 1/1 

Çince VIII 8.Kur CIN 118 1/1 

    

Fransızca I 1.Kur FRA 111 1/1 

Fransızca  I 1.Kur FRA 119 0/0 

Fransızca II 2.Kur FRA 112 1/1 

Fransızca II 2.Kur FRA 219 0/0 

Fransızca III 3.Kur FRA 113 1/1 

Fransızca IV 4. Kur FRA 114 1/1 

Fransızca V 5.Kur FRA 115 1/1 

Fransızca VI 6. Kur FRA 116 1/1 

Fransızca VII 7.Kur FRA 117 1/1 

Fransızca VIII 8. Kur FRA 118 1/1 

    

Rusça I 1.Kur RUS 111 1/1 

Rusça I 1.Kur RUS 119 0/0 

Rusça II 2.Kur RUS 112 1/1 

Rusça II 2.Kur RUS 219 0/0 

Rusça III 3.Kur RUS 113 1/1 

Rusça IV 4.Kur RUS 114 1/1 

Rusça V 5.Kur RUS 115 1/1 

Rusça VI 6.Kur RUS 116 1/1 

Rusça VII 7.Kur RUS 117 1/1 

Rusça VIII 8.Kur RUS 118 1/1 

    

İspanyolca I 1.Kur ESP 111 1/1 
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İspanyolca I 1.Kur ESP 119 0/0 

İspanyolca II 2.Kur ESP 112 1/1 

İspanyolca  II 2.Kur ESP 219 0/0 

İspanyolca III 3.Kur ESP 113 1/1 

İspanyolca IV 4.Kur ESP 114 1/1 

İspanyolca V 5.Kur ESP 115 1/1 

İspanyolca VI 6.Kur ESP 116 1/1 

İspanyolca VII 7.Kur ESP 117 1/1 

İspanyolca VIII 8.Kur ESP 118 1/1 

    

İtalyanca I 1.Kur ITA 111 1/1 

İtalyanca I 1.Kur ITA 119 0/0 

İtalyanca II 2.Kur ITA 112 1/1 

İtalyanca II 2.Kur ITA 219 0/0 

İtalyanca III 3.Kur ITA 113 1/1 

İtalyanca IV 4.Kur ITA 114 1/1 

İtalyanca V 5.Kur ITA 115 1/1 

İtalyanca VI 6.Kur ITA 116 1/1 

İtalyanca VII 7.Kur ITA 117 1/1 

İtalyanca VIII 8.Kur ITA 118 1/1 

    

 

3.3.DEVLET KONSERVATUARI İÇİN VERİLEN ZORUNLU DERSLER 

DERSİN ADI KUR DERSİN KODU KREDİ/AKTS 

İtalyanca I 1.Kur DKS 361 3/3 

İtalyanca I 1.Kur ITA 101 3/3 

İtalyanca II 2.Kur DKS 362 3/3 

İtalyanca II 2.Kur ITA 102 3/3 

İtalyanca III 3.Kur DKS 469 3/3 

İtalyanca III 3.Kur ITA 201 3/3 

İtalyanca IV 4.Kur DKS 470 3/3 

İtalyanca IV 4.Kur ITA 202 3/3 
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4. İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
 

1.Başkent Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği  

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonetmelik/onlisans_yon_17.pdf 

2. 5378 Sayılı Engeliler Kanunu 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf 

 

3.Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-

/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18014 

 

4.Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (Ek.4) 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-

/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960  
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5.KAMPÜSTE YAŞAM 
 

Üniversitemiz Bağlıca Merkez Kampüsü ve Kazan Kampüsü olmak üzere iki kampüste eğitim öğretim 

ve araştırma hizmeti vermektedir. 

 

 

Merkez Kütüphane, amfi tiyatro, öğrenci yurdu sosyal tesisler kompleksi, öğrenci lokali, açık ve 

kapalı spor tesisleri kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. 

 

5.1.ENGELSİZ BAŞKENT 

“Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez.” 

Başkent Üniversitesi'nde engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli 

tedbirleri almak, diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini 

sağlamak amacıyla ”Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi” kurulmuştur. Komisyon 

üyeleri engellilik alanında bilgi sahibi tercihen ilgili alanlardaki akademisyenlerden oluşmaktadır. 

 5378 Engelliler Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 

Yönetmeliği gereğince Üniversitemizde rektör yardımcısı başkanlığında bir Engelli Öğrenci Danışma 

ve Koordinasyon Birimi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz engel durumlarını çeşitli araçlarla bu birime 

iletebilirler. Birime ulaşıldığı takdirde, üniversite içinde her engelli öğrencinin engeli gereğince 
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yardımlar sonuna kadar yapılmaktadır. (bkz. 5378 Sayılı Engeliler Kanunu ve Yükseköğretim 

Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği) 

Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimine ulaşım araçları: 

1. Öğrencilerimiz öncelikle üniversitemize ilk kayıt esnasında kendilerine verilen BUOBS şifresi ile 

sisteme giriş yaptıklarında engel durumlarını belirten maddeyi işaretleyebilirler. İşaretleme yaptıkları 

takdirde birim tarafından kendilerine ulaşılacaktır.  

2. Üniversiteye kayıt sırasında çeşitli birimlerle birlikte, Engelli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon 

Birimi de masasını kurmaktadır. Öğrencilerimiz o masaya da durumlarını iletebilirler.  

3. Öğrencilerimiz derslere başladıklarında fakülte sekreterliklerinden kendilerini engelli birim 

temsilcilerine yönlendirmelerini isteyebilirler. 

4. Dersliklerin olduğu binalarda duyuru panolarında asılı olan engelli birimi temsilcisi iletişim 

numaralarından kendilerine ulaşabilirler.  

 

Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını 

engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği 

eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, hem de engellilere yönelik araç-gereç temin etmek, özel 

ders materyallerinin hazırlamak, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının 

hazırlamak konularında çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Engelli Öğrencilere Yönelik Üniversitemiz Bağlıca Kampüsü’ndeki Fiziki Düzenlemeler:  

İngilizce Hazırlık- Mühendislik Fakültesi Binası: B blok ve D blok girişlerinde 2 adet engelli 

öğrenciler için tekerlekli araç rampası mevcuttur. 1 adet 7 kişilik 5 duraklı asansör, B Blok zemin katta 

engelli tuvaletleri bulunmaktadır.  

Hukuk - İ.İ.B.F. - İletişim - Ticari Bilimler Fakülteleri Binası: Öğrenci Dekanlığı girişi, Amfiler girişi 

ve Ticari Bilimler Fakültesi girişlerinde toplam 3 adet engelli öğrenciler için tekerlekli araç rampası ve 

A Blok 1. katta engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Bina içerisinde 1 Öğrenci Kafeteryası tarafında 1 

adet de öğretim elemanları tarafında 7 ile10 kişilik 4 duraklı 2 adet asansör bulunmaktadır.  

Sağlık Bilimleri ve Fen Edebiyat Fakülteleri Binası: Sağlık Bilimleri Fakültesi girişinde engelli 

öğrenciler için tekerlekli araç rampası mevcuttur. Bina içerisinde 1 adet 7 kişilik 4 duraklı asansör 

bulunmaktadır.  

Eğitim-Devlet Konservatuarı ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası:  binanın öğrenci 

girişleri düz olduğundan herhangi bir rampaya ihtiyaç duyulmamaktadır.  

İletişim Fakültesi Eğitim Stüdyoları Binası: Bina içerisinde 1 adet 7 kişilik 5-7 duraklı asansör 

bulunmaktadır. Bina girişlerinde engelli öğrenciler için tekerlekli araç rampası mevcuttur. Ayrıca, 6 

otopark alanının bina girişlerine yakın bölgelerine engelli öğrenciler için Otopark alanları 

oluşturulmuştur. 

5.2.ÖĞRENCİ İŞLERİ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin kayıt işlemlerinden başlayarak mezuniyetine kadar geçen 

süre içindeki akademik ve idari her türlü bilgi ve belgenin nitelikli bir şekilde hazırlanması, 

muhafazası ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamaktadır. Yeni öğrenci kesin kayıtları, kayıt yenileme, 

ders kayıtları, kayıt silme, kayıt dondurma, disiplin cezaları, öğrenci notları, öğrenci kimlik kartı, 

mezuniyet işlemleri, özel yetenek sınavı başvuruları, yatay geçiş ve üniversite içi geçiş başvuruları, 

öğrenciye ait her türlü belgenin hazırlanması ve öğrenci özlük dosyalarının aktif halde sürekliliğin 

sağlanması işlemlerini yürütür. 
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5.3.ULAŞIM 

Başkent Üniversitesi şehir merkezinin dışındadır. Başkent Üniversitesi’nin şehir merkezindeki çeşitli 

birimlerine ve Bağlıca Kampüsü’ne ulaşmak için düzenli olarak servis hizmeti sunulmaktadır. 

Öğrencilerin ve personelin şehir merkezi ve semtlerden kampüse ulaşımları üniversite servisleri ile 

ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca Sıhhiye, Tunus ve kampüs arasında gün boyu servis hizmeti 

verilmektedir. 

Mesai günleri Sıhhiye ve Tunus semptlerinden her saat başı, sabahları saat 06.20 ile 08.20 arasında 

semtlerden (ulaşım programında belirtilen semt ve güzergahlardan) hareket eden servis araçları ile 

Bağlıca kampüsüne ulaşılabilir. Servisler, Cumartesi ve Pazar günleri Sıhhiye ve Bağlıca Kampüsü 

arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Koru Metro İstasyonu ve Bağlıca Kampüsü arasında EGO 

otobüsleri aracılığıyla ring servisleri yapılmaktadır. 

Ring servisleri Başkent Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına kampüs alanına geliş-gidişlerde büyük bir 

rahatlık sağlamakta ve Ankara’nın hemen hemen tüm semtlerine servis hizmeti sunulmaktadır. 

Başkent Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları için bu hizmetin bedeli üniversite öz kaynaklarınca 

karşılanmakta olup servis ücreti talep edilmemektedir. Başkent Üniversitesi’nde öğrenci ve 

personelimizin şehir merkezinden kampüse, kampüsten şehir merkezine ulaşımlarını sağlamak üzere 

sabah ve akşam 27 değişik semtten ve gün içerisinde Sıhhiye, Tunus ve Bahçelievler’den her saat başı 

ring servisi (130 adet ring servisi) yapılmaktadır.Servislerimiz hafta içi sabah saat 06.20’de başlayıp, 

akşam 22.15’e kadar hizmet vermekte olup, gün içerisinde ortalama 7.000 yolcuya hizmet 

verilmektedir. Ayrıca; Kazan Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerimizi, Sıhhiye ve 

kampüs alanından 3 otobüsle sabah ve akşam Kazan’a götürüp getirmek üzere servis hizmeti de 

verilmektedir. 

                   

  

 

Başkent Üniversitesi kampüsünde “Yayaların Tartışmasız Geçiş Üstünlüğü” vardır. Araçların yaya 

geçitlerinin gerisinde tam olarak durması ve geçmek isteyen yayalara yol vermesi zorunludur. 
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Yayaların Geçiş Üstünlüğü uyarı levhası. 

 

5.4.BARINMA 

 

5.4.1. Öğrenci Yurtları  

 Üniversitemiz Öğrenci Yurtları 3 blok olup çift kişilik, tek kişilik, tek ve çift kişilik ‘corner odalar’ ve 

engelli öğrenci odaları da dahil olmak üzere toplam 456 yatak kapasitesine sahiptir. 1 blok erkek 

öğrencilerimiz diğer 2 blok ise kız öğrencilerimize yönelik hizmet vermektedir. Odaların hepsinde 

banyo, lavabo, tuvalet ve 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Odalarımız laminant parke kaplı olup, bazalı 

yatak, gardrop, kitaplık, çalışma masası, sandalyesi, TV, mini buzdolabı ve koltuk bulunmaktadır. 

Corner odalarımızda bunlara ilave mutfak tezgahı mevcuttur. Her blokta dışarıdan arandığında anons 

sistemiyle ulaşılacak kat telefonları bulunmaktadır. Bütün odalarımızda kablosuz internet bağlantısı 

mevcuttur. Yurt bloklarına ve odalara öğrencilerimiz kart sistemiyle girmekte olup kamera sistemleri 

ile kontrol edilmektedir.Yurtlarda 24 saat vardiyalı görev yapan kadın-erkek Yurt Memurları ve 

Güvenlik bulunmaktadır. Yurt binası içinde bulunan sağlık merkezi 24 saat hizmet vermektedir. 24 
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saat tüm yurt öğrencilerine açık Çalışma Salonu, her bloğun 6. katlarında ders çalışmak veya sosyal 

amaçlı kullanabilecekleri alan ve özellikle Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Diş 

Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kullanabileceği atölye bulunmaktadır. Yurtlarımız kampüs 

içerisinde olup şehir merkezi ile ulaşım ücretsiz olarak üniversitemiz servis araçları ile sağlanmaktadır. 

Yurtlara son giriş saati hafta içi 24:00, Cuma, Cumartesi ve resmi tatil günleri 01:30'dur. Yurt 

kompleksi için seçenekli yemek yenebilecek Tabldot Yemekhane ve Alakart Cafe, Bankamatik, Kartlı 

Telefonlar, Market, Oyun Salonu, Bay Bayan Kuaför-Güzellik Salonu, Mescit ve Çamaşırhane ( 

yeterli sayıda çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve ütü ) bulunmaktadır.  

5.4.2.Erkek Kuaförü 

Hafta içi 08:00-20:00 ile cumartesi günleri 08:00-16:00 saatleri arasında, hijyenik ve temiz ortamda 

öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin saç sakal kesimi ve diğer berber işlemleri ile 

hizmet verilmektedir. 

5.4.3.Kadın Kuaförü 

Hafta içi 08:00-20:00 ile cumartesi günleri 08:00-16:00 saatleri arasında; hijyenik ve temiz bir 

ortamda saç kesimi, fön, boyama ve diğer kuaför hizmetleri verilmektedir. 

5.4.4.Güzellik Salonu 

Hafta içi 08:00-17:00 ile cumartesi günleri 08:00-16:00 saatleri arasında; hijyenik bir ortamda makyaj, 

cilt bakımı ve diğer güzellik salonu bakım hizmetleri verilmektedir. 

5.4.5.Çamaşırhane 

Hafta içi 08:00-17:00 ve cumartesi günleri 08:00-14:00 saatleri arasında, çamaşır yıkama hizmeti 

verilmektedir. 

5.5.SOSYAL İMKANLAR 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi üniversitemiz öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta 

olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, çalışma dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını 

değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal 

durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan 

verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak 

yetiştirmek, birlikte düzenli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacına yönelik 

olarak kurulmuştur. 

Bunların yanı sıra, üniversite bünyesinde öğrencilerin gelişimine yönelik olarak öğrenci toplulukları 

ve spor takımları bulunmakta, bireysel spor faaliyetleri ve kurslar (sportif, kültürel ve sanatsal) 

düzenlenmektedir (Ek.5-6). 

 

5.6.OKUL TAKIMLARI 

 

Voleybol (Kadın-Erkek)  

Basketbol (Kadın-Erkek)  

Futbol (Erkek)  

Tenis (Kadın-Erkek)  

Masa Tenisi (Kadın-Erkek)  
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Bilardo (Kadın-Erkek)    

Satranç (Kadın-Erkek)  

Salon Futbolu  (Kadın-Erkek)  

Amerikan Futbolu (Erkek)  

Flag Futbol (Kadın)  

Bisiklet (Kadın-Erkek)  

Frizbi (Mix Takım) 

Bowling (Erkek)  

Bilek Güreşi (Kadın-Erkek)  

Eskrim (Kadın-Erkek)  

Güreş (Erkek)  

Kürek (Erkek)  

Kickbox (Kadın-Erkek)  

Okçuluk  (Kadın-Erkek)  

Salon Okçuluk (Kadın-Erkek)  

Oryantiring (Kadın)  

Yüzme (Kadın)  

Muay Thai  (Kadın-Erkek)  

 

5.7.ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

5.7.1.Sosyal Amaçlı Öğrenci Toplulukları  

Aksiyon ve Eğlence Topluluğu, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Başkent Üniversitesi Fenerbahçeliler 

Topluluğu, Başkent Üniversitesi Gastronomi Topluluğu, Başkentli Aslanlar Topluluğu, Başkentli 

Güçlüler Topluluğu, Başkentli Kartallar Topluluğu,  Bilimkurgu, Fantezi ve RPG Topluluğu, Bisiklet 

Topluluğu,  Çağdaş Yaşam Topluluğu,  Dans Topluluğu , Duyarlı Başkent Topluluğu, Edebiyat 

Topluluğu, Elektronik Sporlar Topluluğu, Eleştirel Düşünme Topluluğu, Engelim Olma Topluluğu,  

Erasmus Değişim Öğrencileri Topluluğu,  Felsefe ve Sosyal Bilimler Topluluğu,  Fotoğrafçılık 

Topluluğu, Genç Değişim Topluluğu, Genç Girişimciler Topluluğu,  Genç Liderler Topluluğu, Genç 

Yeşilay Topluluğu, Gezi Topluluğu,  Halk Oyunları Topluluğu, Havacılık Topluluğu, Hayvan Severler 

Topluluğu, He for She Topluluğu, İngilizce Drama Topluluğu, İspanyol Dili ve  Kültür Topluluğu, 

Kafkas Kültür Topluluğu,  Kampçılık ve Doğa Sporları Topluluğu,  Kayak ve Snowboard Topluluğu, 

Kişisel Gelişim Topluluğu ,  Kütüphanecilik Topluluğu, Mizah Topluluğu,  Model Birleşmiş Milletler 

Topluluğu,  Motor Sporları Topluluğu , Münazara Topluluğu , Müzik Topluluğu,  Okçuluk Topluluğu. 

Pazarlama Topluluğu, Radyo Topluluğu, Sinema Topluluğu, Sosyal ve Kültürel Düşünce Topluluğu, 

Tarih Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Türk Halk Bilimi Topluluğu, Türk Kızılay Topluluğu, Yabancı 

Diller ve Yardımlaşma  Topluluğu. 

 

5.7.2.Mesleki Amaçlı Topluluklar  

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Topluluğu, Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Topluluğu, Eğitim 

Fakültesi Öğrenci Topluluğu,  Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu ,  Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Topluluğu ,  Matematik Topluluğu, Türkçe Topluluğu, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Topluluğu, 

Psikoloji Bölümü Öğrenci Topluluğu, Mimarlık ve Tasarım Topluluğu , Mimarlık Topluluğu, Hukuk 
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Topluluğu, İktisat Öğrenci Topluluğu, İşletme Topluluğu , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Topluluğu, Turizm İşletmeciliği Topluluğu, İletişim Topluluğu,  İletişim Tasarım Topluluğu, 

Bilgisayar Topluluğu, Biyomedikal Mühendisliği Topluluğu ,  Enerji Topluluğu, IEEE (Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği) Topluluğu, Mekatronik Topluluğu, Robot Topluluğu, Verimlilik Topluluğu, 

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Topluluğu, Hemşirelik Topluluğu,  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Topluluğu,  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Öğrenci Topluluğu, 

Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu,  Spor Bilimleri ve Rekreasyon Topluluğu, Spor Fizyoterapistliği 

Topluluğu, Ticari Bilimler Fakültesi Öğrenci Topluluğu, Turizm Topluluğu, Bilimsel Araştırma 

Topluluğu,  Biyoteknoloji Topluluğu, Türk MSIC, KMYO Öğrenci Topluluğu  

5.8.KÜTÜPHANE 

Türkiyenin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olma özelliğine sahiptir 

Kütüphanemiz 12.500 m2 alana ve 1397 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Okuyucuların katalog 

taraması ve araştırma yapabilecekleri 77 adet terminal bulunmaktadır. Kişisel çalışma karelleri, grup 

çalışma odaları yer almaktadır. Görme engelli kullanıcılarımız için Görme Engelliler Odası vardır. 

Burada bu kullanıcılarımıza yönelik özel donanım ve ekipmanları yer almaktadır. Müzik ve sanat 

koleksiyonundan oluşan Müzik-Sanat odası, görsel-işitsel kaynakların yer aldığı Görsel-işitsel salonu 

bulunmakta ve burada 13 terminal yer almaktadır. Özel kişilerin ve yazarların özel koleksiyonları giriş 

katın altında ayrı olarak bulunmaktadır. 

5.8.1.Sanat Kırtasiye ve Maket Atölyesi 

Hafta içi 08:00-18:00 hafta sonları 08:00-16:00 saatleri arasında;  grafiker personeli ile, renkli ve siyah 

plotter baskı, renkli poster baskı, plan kopya çekimi, renkli ve siyah fotokopi, tarama vb. kopyalama 

işlemleri ile hizmet vermektedir. Kırtasiye bölümünde, ihtiyaca yönelik çeşitli kırtasiye 

malzemelerinin de satışı yapılmaktadır. 

5.8.2.Book Store 

Hafta içi 08:00-18:00, Cumartesi günleri 08:00-17:00 saatleri arasında; Hukuk Fakültesi Binası 

önünde bulunan kitabevinde, geniş ürün yelpazesiyle Başkent Üniversitesi Akademisyenlerine ait 

yayınlar, dergiler ve Başkent Üniversitesi logolu ürünlerle hizmet verilmektedir. 

5.8.3.Çıktı Merkezi 

Hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında; fotokopi ve çıktı merkezi olarak hizmet verilmektedir. 

5.9.TIBBİ OLANAKLAR 

Medikososyal Merkezi kampüs içerisinde 1. basamak sağlık hizmeti, acil müdahale ve  hasta nakil 

işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Sosyal Tesisler binası giriş katında yer alan yapısı 

içerisinde Aile Hekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı olmak üzere 2 farklı alanda toplam 2 doktor, 1 diş 

hekimi, 2 hemşire, 2 Paramedik, 3 ATT, 2 tıbbi sekreter, 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. 

Medikososyal Merkezinde hasta kabul süreleri ve bekleme sürelerinin oldukça kısa olması 

sağlanmıştır. Hastaların tekrarlayan ziyaretlerinde aynı sağlık personeline ulaşabilirliği öncelikli 

yaklaşımdır. Medikososyal Merkezi kolaylıkla ulaşılabilir  bir mekana sahiptir. 7 gün 24 saat 

kesintisiz çalışma saatleri öğrencilerimize uygun başvuru saatleri olanağı vermektedir. Medikososyal 

Merkezinde  sağlık eğitim materyalleri de mevcuttur. 
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Görüşme yapılan ortamın rahat ve sakin olması sağlanmıştır.  Sizlerin güven içinde olması ve gizlilik 

ilkesine mutlak uyulması yanında, görüşmeler sırasında herhangi bir müdahale ve kesinti olmamasına 

özenle dikkat edilmektedir. 

Bu hizmetlere ek olarak küçük cerrahi müdahalelerin yapılabildiği bir acil müdahale polikliniği ve kısa 

süreli yataklı sağlık hizmetlerinin verildiği yataklı bir bölüm ile acil müdahalelerde kullanılan bir 

ambulans Medikososyal Merkezini tamamlayan birimlerdir. 

Öğrencilerimizin sağlık hizmetleri için ilk başvurmaları gereken yer Medikososyal Merkezi’dir. 

Öğrencilerimiz, başvurularını öğrenci kimlik belgeleri ve/veya bölümlerinden alacakları Öğrenci 

Muayene Belgeleri ile yapabilirler. Medikososyal Merkezi’nde öğrencilerimize sağlık hizmetleri 

ücretsiz olarak sağlanmakta olup ilaçlı tedavileri kendilerinin sağlık güvence kurumlarınca 

karşılanmaktadır. 

Başkent Üniversitesi öğrencileri, gerekli olduğu ve şehir merkezinde bulundukları zamanlarda 

“Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve 

Kuralları” http://www.baskent.edu.tr/mevzuat/yonerge/medikososyal_yong_16.pdf gereği öğrenci 

kimlikleri ile kendileri de direkt olarak Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Acil Polikliniği’ne 

başvurabilmektedirler. Bu durumda öğrencinin resmi işlemleri daha sonra yapılmakta ve bu şekilde 

sevk hazırlanmış öğrencilere, sevk kağıdın da “Sevk Nedeni” ibaresi yer alan bölüme “İlk Başvuru 

Yeri Acil Poliklinik” şeklinde ibare yazılarak işlem yapılmaktadır. 

5.10.PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ (PDRM) 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi (PDRM), öğrencilerin yaşamları boyunca 

karşılaşabilecekleri eğitsel, sosyal ve kişisel problemlerle başetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 

ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir öğrenci hizmet birimidir. Bu amaçla PDRM Eylül 1997 

tarihinden itibaren üniversitemizde çalışmalarına devam etmektedir.   

5.11.YEME-İÇME 
Başkent Üniversitesi’nin çeşitli yerleşkelerinde bulunan yemekhanelerinde ve kafeteryalarında tüm 

öğrencilerin yemek ihtiyacı karşılanmaktadır. (Ek. 7.) Öğrencilerimiz için Hazırlık Binasında 600 

kişilik kapalı alan olmak üzere toplamda 2000’in üzerindeki kişiye hizmet sunabilecek modern Teras 

Kafeterya, Eğitim Fakültesi Binasında 85 kişilik fast - food bölümü, Tıp Fakültesi binasında 200 

kişilik tabldot yemek ve 200 kişilik fast - food bölümünün bulunduğu kafeterya, Hukuk Fakültesi 

binasında 700 kişilik 2 katlı kafeterya (birinci katta; fast – food ve pastane bölümü, 2. katta; alakart 

yemek bölümü ve ızgara bölümü) bulunmaktadır. Öğrenci Sosyal Tesisleri’nde; 400 kişilik alakart 

hizmetin verildiği Bilardo Kafeterya, 100 kişilik TV İzleme Salonu, 150 kişilik tabldot yemek salonu 

hizmet vermektedir. Öğrenci Lokalinde ise; 200 kişilik fast - food bölümü ve 200 kişilik Pide Salonu, 

Havuzlu Yol’da “Parsy Cafe” ve kütüphanede “Kütüphane Cafe” hizmet vermektedir.  

Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki “Sanat Cafe”de hem iç hem de dış mekanda akşam saat 9’a 

kadar yemek yenebilir. Ek olarak öğrencilerin kahve molası verebilmeleri için Havuzlu Yol’da hizmet 

veren “Parsy Cafe “akşam saat 9’a kadar açıktır. 

5.12.ALIŞVERİŞ 

5.12.1.Hukuk Market 

Hafta içi her gün 08:00-20:00 saatleri arasında; kaliteli markalardan seçilen perakende ürünlerle 

hizmet verilmektedir. 
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5.12.2.Diş Market 

Hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında; kaliteli markalardan seçilen perakende ürünler, 

kırtasiye ürünleri, fotokopi, çay, kahve ve poğaça çeşitleriyle hizmet verilmektedir.. 

5.12.3.Hazırlık Market 

Hafta içi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında; kaliteli markalardan seçilen perakende ürünlerle 

hizmet verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin kitap, fotokopi, çıktı, kırtasiye ihtiyaçları da 

karşılanmaktadır. 

5.12.4.Yurt Market 

Her gün 08:00-23:00 saatleri arasında, kaliteli markalara ait perakende satışı yapılan market ürünleri 

bulunmaktadır. 
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EKLER 
 

EK.1.  2018-2019 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ  

 

GÜZ DÖNEMİ 

Baş. Tar. Bit. Tar Günler İşlem 

3.09.2018 
7.09.201

8 
Pazartesi Cuma 

2018 YKS Sonuçlarına Göre Yerleştirilen Öğrencilerin 

Kayıtları 

11.9.2018  Salı  

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı (2017-2018 

Hazırlık Programından Kalan ve 2018-2019 Yeni Kayıt 

Öğrenciler, Saat: 14.00)  

15.9.2018  Cumartesi  

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavı Sonuçlarının 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilmesi (Saat 

19.00'dan sonra)  

17.9.2018 
21.9.201

8 
Pazartesi Cuma 

Kayıt Yenileme ve Ders kayıtları (Yeni ve Eski Öğrenciler) 

24.9.2018  Pazartesi  Derslerin Başlaması 

4.10.2018 
5.10.201

8 
Perşembe Cuma 

Ders Onayı ve Ders Ekleme-Silme 

11.10.201

8 
 Perşembe  

Danışman onayı tamamlanması ve YKK bildirilmesi son 

gün 

12.10.201

8 
 Cuma  

Danışman onayı ve YKK eksik olan öğrencilerin üzerindeki 

derslerin silinmesi ve kayıtsız öğrencilerin askıya alınması 

29.10.201

8 
 Pazartesi  

Cumhuriyet Bayramı Tatili 

10.11.201

8 
 Cumartesi  

Atatürk'ü Anma Günü 

28.12.201

8 
 Cuma  

Derslerin bitimi  

1.1.2019  Salı  Yılbaşı Tatili 

11.1.2019  Cuma  Derslerin Bitimi  

14.1.2019 
17.1.201

9 
Pazartesi Perşembe 

Dönem Sonu Sınavları 

18.1.2019  Cuma  Notların İlanı (Saat 19:00'dan sonra) 

21.1.2019  Pazartesi  
Öğrencinin ya da Öğretim Elemanının Maddi Hata itiraz 

süreci  

22.1.2019 
23.1.201

9 
Salı Çarşamba 

Akademik Birimlerin Maddi Hata itirazlarını değerlendirme 

süreci  
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BAHAR DÖNEMİ 

 

Baş. Tar. Bit. Tar Günler İşlem 

4.2.2019 8.2.2019 Pazartesi Cuma Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları 

11.2.2019  Pazartesi  Derslerin Başlaması 

21.2.2019 
22.2.201

9 
Perşembe Cuma 

Ders Onayı ve Ders Ekleme-Silme 

28.2.2019  Perşembe  
Danışman onayı tamamlanması ve YKK bildirilmesi son 

gün 

1.3.2019  Cuma  
Danışman onayı ve YKK eksik olan öğrencilerin üzerindeki 

derslerin silinmesi ve kayıtsız öğrencilerin askıya alınması 

23.4.2019  Salı  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili 

1.5.2019  Çarşamba  Emek ve Dayanışma Günü Tatili 

19.5.2019  Pazar  Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  

31.5.2019  Cuma  Derslerin Bitimi (Bitirme sınavları son hafta yapılacaktır.) 

4.6.2019  Salı  Arife Günü (Öğleden sonra tatil) 

5.6.2019 7.6.2019 Çarşamba Cuma Şeker Bayramı Tatili 

11.6.2019  Salı  
İngilizce Hazırlık Bölümü Sınav Sonuçlarının ilanı (saat 

19.00'dan sonra) 

12.6.2019  Çarşamba  
Öğrencinin ya da Öğretim Elemanının Maddi Hata itiraz 

süreci  

13.6.2019 
14.6.201

9 
Perşembe Cuma 

Maddi Hata itirazlarını değerlendirme süreci 

 

YAZ OKULU (HAZIRLIK BİRİMİ) 

Baş. Tar. Bit. Tar Günler İşlem 

19.06.2019 
 

Çarşamba 
 

Yaz Öğretiminde Açılması Düşünülen Derslerin İlanı 

20.06.2019 21.06.2018 Perşembe Cuma Ders Kayıtları 

22.06.2019 
 

Cumartesi 
 

Rektörlük Onayı (Saat 17.00) 

24.06.2019 
 

Pazartesi 
 

Derslerin Başlaması 

9.08.2019 
 

Cuma 
 

Dersleri Bitimi   

(Final Sınavı son hafta son ders yapılacaktır.) 

16.08.2019 
 

Cuma 
 

Not Girişi Son Gün (Saat 17:00) 

16.08.2019 
 

Cuma 
 

Notların İlanı (Saat 19.00) 

19.08.2019 
 

Pazartesi 
 

Öğrencinin ve Öğretim Elemanının  Maddi Hata İtiraz  

Süreci 

20.08.2019 21.08.2019 Salı Çarşamba Maddi Hata itirazlarını değerlendirme süreci 
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EK. 2 .AKADEMİK İNGİLİZCE NOT BAREMİ 

 

4 Yıllık Fakülte/Bölümler 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

2 Yıllık Yüksekokul/Programlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harf Notu Katsayı Puan 

A 4.0 95-100 

A- 3.7 89-94 

B+ 3.3 83-88 

B 3.0 76-82 

B- 2.7 71-75 

C+ 2.3 66-70 

C 2.0 60-65 

C- 1.7 57-59 

D+ 1.3 53-56 

D 1.0 50-52 

F1 0 0-49 

F2 0 Devamsızlık 

Harf Notu Katsayı Puan 

A 4.0 91-100 

A- 3.7 85-90 

B+ 3.3 79-84 

B 3.0 73-78 

B- 2.7 67-72 

C+ 2.3 61-66 

C 2.0 55-60 

C- 1.7 53-54 

D+ 1.3 51-52 

D 1.0 50 

F1 0 0-49 

F2 0 Devamsızlık 
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EK. 3  KARE KOD 
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EK.4. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin 
cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü 
maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya 
sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri, 

b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak 
bildirilmesini, 

c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği hususunda 
yazılı olarak ikaz edilmesini, 

ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer 
alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve 
araştırma merkezlerini, 

d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim 
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara 
katılamayacağının yazı ile bildirilmesini, 

e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan 
bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile 
bildirilmesini, 

f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna 
alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini, 

g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan 
iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile 
bildirilmesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını 

Gerektiren Disiplin Suçları 
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Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında 
cevaplandırmamak, 

b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak, 

c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 
değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek, 

b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi 
çalışmaların düzenini bozmak, 

c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814)2 Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş 
ve pankart asmak, 

ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, 
değiştirmek, karalamak veya kirletmek, 

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren 
disiplin suçları 

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır; 

a)  (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim 
kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak, 

b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 

c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek 
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak, 

ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde 
bulunmak, 

d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen 
sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, 

e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek, 

f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar 
düzenlemek. 

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 
eylemler şunlardır; 

a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, 

b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini 
engelleyici eylemlerde bulunmak, 
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c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, 

ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak, 

d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek 
veya bilişim sistemine zarar vermek, 

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak. 

g) (Ek:RG-23/12/2016-29927) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına 
rağmen, bu karara uymamak. 

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler 
şunlardır; 

a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel 
olmak, 

b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını 
engellemek, 

c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814)1 Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir 
veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,1 

ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak, 
bulundurmak, 

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel 
olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, 

e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak, 

f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada 
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve 
bulundurmak, 

g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir 
çıkar sağlamak. 

ğ) (Ek:RG-23/12/2016-29927)  Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek. 

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları 

MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir 
örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına 
faaliyette bulunmak veya yardım etmek, 

b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına 
vermek ve ticaretini yapmak, 

c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli 
silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış 
bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, 

ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal 
etmek. 
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Öngörülmemiş disiplin suçları 

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin 
suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları 
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. 

Disiplin suçunun tekerrürü 

MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır 
ceza uygulanır. 

(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilemez. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin Soruşturması 

  

Soruşturma açmaya yetkili amirler 

MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır; 

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan, 

b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü, 

c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı 
müdür, 

ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar müdürü, 

d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite rektörleri. 

(2) (Değişik:RG-23/12/2016-29927)  Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat 
yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler; gerekli 
gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep 
edebilirler. 

Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı 

MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır. Soruşturma, 
onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde 
bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma 
açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir. (3) 

(2) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu 
eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren; 

a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 
bir ay içinde, 

b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan 
çıkarma cezalarında üç ay içinde, 

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 

(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin 
cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir 
veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı 
hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun 
alacağı bir karar ile tespit edilir. 
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Soruşturmanın yapılış şekli 

MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir 
tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin 
katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, 
ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi 
tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler 
belirtilir. 

(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka 
belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler. 

(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı 
yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının 
işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit 
eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir. 

(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi veya 
yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple 
olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel 
teşkil etmez. 

(6) (Ek:RG-7/11/2013-28814)2 Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, 
soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar 
verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler. 

Savunma hakkı 

MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret 
olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; 
öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir. 

(2) (Değişik:RG-23/12/2016-29927)   Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak 
yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye 
ek sorular yöneltebilir. 

(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü 
zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak 
suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. 

(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun 
bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir. 

(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür. 

Soruşturma raporu 

MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, 
soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, 
deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin 
cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak 
rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir. 

Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada yürütülmesi 

MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, 
disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre 
mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez. 

Soruşturmanın sonuçlandırılması 
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MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar 
uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek 
yüksekokulu müdürünce verilir. 

(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve yükseköğretim 
kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir. 

(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile yükseköğretim 
kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir. 

(4) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda 
bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim 
kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir. 

(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan 
saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun 
bir üyesinden isteyebilir. 

Disiplin kurulunun çalışma usulü 

MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. 

(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli 
yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır. 

(3) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt 
çoğunluğudur. 

Raportörlük ve görüşme usulü 

MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından 
yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve 
hazırlayacağı raporu başkana sunar. 

(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da 
dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 

Oylama ve karar 

MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma raporunda 
önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin 
cezası da verebilir. 

(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği 
halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz 
ve oy kullanamaz. 

Karar süresi 

MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim 
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı günden 
itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar. 

(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale 
edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. 

Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar 

MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini 
verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin 
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cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla 
pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulama ve itiraz 

  

Cezaların bildirilmesi 

MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili 
amir tarafından; 

a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, 

b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, 

c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim 
kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine 

bildirilir. 

Disiplin cezalarının uygulanması 

MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren 
uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. 

Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları 

MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş gün içinde 
üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen 
cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red 
gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. 

(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna 
başvurulabilir. 

  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

Tebligat ve adres bildirme 

MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya 
öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir 
elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. 
Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda 
ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır. 

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu 
bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, 
yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat 
yapılmış sayılır. 

Dosya teslimi 
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MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. 
Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur. 

Yazışma şekli 

MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 28 inci maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer 
hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır. 

Devam eden disiplin soruşturmaları 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış 
ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Devam eden disiplin soruşturmaları 

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-23/12/2016-29927) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış 
bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiştirilen 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
değişiklikten önceki hükmü uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 30 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

 ___________________ 

1 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 3/11/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/843 sayılı Kararı 
ile bu bentte yer alan “ …Suç sayılan eylemleri işlemek…” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur. 

2 Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/4/2014 tarihli ve E.: 2013/11920 sayılı Kararıyla Bu değişikliklerin 
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş, Daha sonra  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 
3/11/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/843 sayılı Kararı ile bu Karara yapılan itiraz ret edilmiştir. 

 3 Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No:2012/9483 , Karar No:2016/4594 sayılı kararı ile 
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin iptaline karar verilmiştir. 
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EK. 5. KAPALI VE AÇIK SPOR ALANLARI 

 

EK. 6. SOSYAL ALANLAR 
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EK 7. SOSYAL ALAN KONUMLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


