
ÖN LİSANS ve LİSANS ZORUNLU YABANCI DİL (İNGİLİZCE) DERSLERİ SINIF 
YÖNETİMİ UYGULAMA TALİMATLARI 

 
1. Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans 

gibi çalışmaların düzenini bozmak kınama cezasını gerektirir. 
2. Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş 

ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak yükseköğretim kurumundan bir haftadan 
bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektirir. 

3. Öğrenciler ön lisans ve lisans programlarında %75'den az olmamak üzere Yönetim           
Kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. 

4. Yönetim Kurulunca belirlenen devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final         
sınavına alınmaz ve DZ harf notu ile başarısız sayılır. Bir sonraki yıl ders tekrar              
alındığında yine devam şartı aranmaktadır.  

5. Sabah 08.30 dersleri için en fazla 10 dakika geç kalan öğrencilerin derse katılım imzası              
alınır. Bunun dışındaki derslerde ise en fazla 5 dakika geç kalan öğrencilerin derse             
katılım imzaları alınır. Belirtilen süreden daha fazla geç kalan öğrenciler derse kabul            
edilir ancak imza atmalarına izin verilmez.  

6. Derslerde yoklamalar imza ile alınacaktır ve yoklama listesinde belirtilen tarih ve           
saatte imzası olmayan öğrenci derse katılmamış sayılacaktır.  

7. Ders yoklamalarını takip etmek kesinlikle öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler        
devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden takip edebilirler.  

8. Orijinal kitap dışında kitap kullanan öğrencilerin sorumluluğu kendine aittir. 
9. Öğrencilerin başarı durumları dönem sonu notu ile belirlenir. Dönem sonu sınavı           

dışında kalan sınav, derse aktif katılım ve diğer çalışmaların oranları Dil Okulu            
Koordinatörlüğünce belirlenir, akademik yılbaşında öğrenciye duyurulur. 

10. Ara Sınav: %30, Final: %50, Derse Aktif Katılım: %20 oranında harf notuna etki             
eder.  Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) dersinden dersi geçme notu 50’dir. 

11. Öğrenciler dönem içinde ara sınav ve final sınavı olmak üzere 2 adet sınava girmek              
durumundadırlar. Final sınavından sonra FF harf notu ile başarısız olan öğrenciler ve            
DC, DD harf notu ile koşullu geçmiş olan öğrenciler bütünleme sınavına girme            
hakkına sahiptir. DZ harf notu ile başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına          
giremez.  

12. Öğrencinin isteğine bağlı sınıf ve hoca değişikliği yapılmamaktadır.  
13. Her dönem başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Muafiyet sınavından geçme notu          

60’tır. Sınavdan alınan puanın harf notu karşılığı transkripte işlenmektedir. Öğrenciler         
muafiyetlerinin transkripte işlenmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde Dil Okulu          
Koordinatörlüğüne dilekçe yazarak muafiyet iptali talebinde bulunabilirler.  

14. Görme/İşitme engel durumu olan öğrenciler YÖK’ün belirlediği muaf olma         
kriterlerine sahip oldukları durumda dersten muaf olup seçmeli bir ders alabilirler. 

15. Sözlük kullanımı dışında öğrencilerin ders süresince cep telefonu kullanımı yasaktır,          
aksi takdirde öğrenciler sadece bir kez uyarılıp tekrarı halinde gerekli işlemin           
yapılması kaçınılmaz olacaktır.  


