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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülecek olan yabancı dil öğretimi ve yabancı dil bilgisinin ölçülmesi-değerlendirilmesi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yürütülecek olan yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14
üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS): YDYO tarafından yapılan Yabancı Dil
Sınavını,
b) Hazırlık Sınıfı: Yüksekokul yabancı dil hazırlık sınıflarını,
c) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ç) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Seviye Tespit Sınavı (STS): YDYO tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,
h) Üniversite (BTÜ): Bursa Teknik Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
i) Yüksekokul (YDYO): Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Yeterlilik, zorunluluk ve muafiyet
MADDE 5 – (1) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puan almış
olduklarını belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin ilgili lisans programlarındaki eğitimlerine başlarlar. Bu
öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar.
(2) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını
belgeleyemeyen öğrenciler, YDYO tarafından yapılan BTÜ YDS’ye girebilirler. BTÜ YDS’den geçer not
alan öğrenciler de, YDYO hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar ve Üniversitenin ilgili lisans
programında eğitimlerine başlayabilirler.
(3) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından ve/veya BTÜ YDS’den yeterli puanı
almış olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler, YDYO hazırlık sınıfında eğitim alabilirler.
(4) BTÜ YDS sınavına, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfında
eğitimlerine devam eden öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız olup lisans eğitimlerine başlayamayan
kayıtlı-beklemeli statüdeki öğrenciler, yatay geçiş başvurularında bulunacak öğrenciler, dikey geçiş

öğrencileri, BTÜ yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak için başvuran öğrenci adayları ve yabancı
dildeki yeterliliğini ölçmek isteyenler girebilirler.
(5) BTÜ YDS ve eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınması gereken geçer not Senato
tarafından belirlenir.
Seviye belirleme
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrenciler, YDYO tarafından yapılan STS’ye
girerler ve seviyeleri belirlenerek toplam dört seviyede oluşturulan sınıflardan uygun olanına
yerleştirilirler.
(2) Hazırlık sınıfı seviye grupları aşağıda belirtilen şekilde, dört seviyede düzenlenir:
a) Başlangıç-temel
b) Orta-altı
c) Orta
ç) Orta-üstü
Eğitim süresi
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında, ilk yedi haftası eğitim, son bir haftası ölçme ve değerlendirme
olmak üzere, her biri sekiz haftadan oluşan toplam dört çeyrek dönem yabancı dil eğitimi verilir. Her
yarıyıl içerisinde iki çeyrek eğitim-öğretim dönemi bulunur.
(2) (Ek:RG-3/12/2015-29551) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya
kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
Devam durumu
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Herhangi bir nedenle derse
girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir.
(2) Devamsızlık süreleri her çeyrek dönem için ayrı olarak hesaplanır. Öğrenciler, her çeyrek
dönem içerisinde verilen derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür.
(3) Etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler katılamadıkları
dersler için devamsız sayılmazlar.
(4) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi koşuluyla, sağlık ile ilgili
mazeret durumları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
İzinli ayrılma
MADDE 9 – (1) Öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla ve aşağıda belirtilen sebeplerle, bir eğitimöğretim yılı için izinli sayılabilirler:
a) Sağlık,
b) Askerlik,
c) Maddi ve ailevi,
ç) Eğitim,
d) Yabancı dil bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretlerini bildiren dilekçelerini, varsa belgeleri ile
birlikte, YDYO Müdürlüğüne, güz yarıyılında, en geç eğitimin başladığı ilk hafta içerisinde iletir.
(3) İzinleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan BTÜ
YDS’ye girebilirler.
Ölçme, değerlendirme, başarı ve itiraz
MADDE 10 – (1) BTÜ YDS, STS ve eğitim-öğretim yılı içerisindeki diğer sınavların uygulanması,
değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından
onaylanan usul ve esaslara göre yapılır.
(2) Hazırlık sınıfında eğitimlerine devam eden öğrencilerden devam yükümlülüğünü yerine
getirenler, çeyrek dönem sürecinde ve sonunda aldıkları notların değerlendirilmesi ile bir üst seviyeye
yükselirler veya o seviyeyi tekrar ederler.
(3) Sınavların değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sınav
sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içerisinde yazılı olarak YDYO Müdürlüğüne başvururlar.

(4) Hazırlık sınıfında eğitimlerine devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı
sayılabilmeleri için orta-üstü seviyeyi başarıyla tamamlamaları ya da en az orta seviyeyi başarıyla
tamamladıktan sonra girmeye hak kazanabilecekleri BTÜ YDS’den geçer notu almaları gerekir.
(5) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunan lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerden, dördüncü fıkrada belirtilen şartları yerine getiremeyenler, hazırlık sınıfında
tekrar eğitim alamazlar ve lisans programlarındaki eğitimlerine başlayamazlar. Bu öğrenciler, BTÜ YDS
ve/veya Senato tarafından kabul edilen sınavlara, kayıtlı-beklemeli statüde, yabancı dillerini kendi
imkanları ile geliştirerek hazırlanabilirler.
(6) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunan lisans programlarına
kayıtlı öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar, talepleri üzerine, Üniversitede ya da başka
bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması
halinde yakın programlardan birine yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler. Bu yerleştirmeler
ÖSYM tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
(7) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunmayan lisans programlarına
kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfı sonunda başarılı olamasalar bile, lisans programlarındaki eğitimlerine
başlayabilirler.
(8) Güz ve bahar yarıyılları başında yapılacak olan BTÜ YDS’de başarılı olan öğrenciler lisans
programlarındaki eğitimlerine başlayabilirler veya hazırlık sınıfındaki eğitimlerine devam edebilirler.
(9) (Ek:RG-3/12/2015-29551) Hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüklerini yerine
getirdikleri halde, başarılı olamadıkları için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içerisinde kullanacakları üç
sınav (BTÜ YDS) hakkı verilir. Ayrıca, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfında sene
kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.
Yaz dönemi eğitimi ve bütünleme
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı sonunda başarısız olan öğrenciler açıldığı takdirde yaz dönemi
eğitimine katılabilirler.
(2) Hazırlık sınıfı sonunda BTÜ YDS’ye girmeye hak kazandığı halde girmeyenler ve bu sınava
girip başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen bir tarihte bütünleme sınavı yapılır.
Yatay geçişli ve özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Üniversite dışından yatay geçiş yapmak için veya özel öğrenci olmak için
başvuruda bulunan öğrencilerden, Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli
puan aldığını belgeleyemeyenler BTÜ YDS’ye girebilirler. Bu öğrencilerin Üniversiteye kabulü için BTÜ
YDS’den Senato tarafından belirlenen geçer notu almaları gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/8/2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler de bu Yönetmelik
hükümlerine tabidir. Ancak uyumları ile ilgili olarak Senato düzenleyici kararlar alabilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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