KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç:
Madde 1-Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları öğrencilerinin normal eğitimöğretim yılının dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim
programını düzenlemektir.
Kapsam:
Madde 2-Bu esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları Yaz Okulu eğitimöğretim programında uygulanacak esasları kapsar.
Dayanak:
Madde 3-Karabük Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Yaz Okulu Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulu Eğitimi İle İlgili Esaslar
Madde 4- Yaz okuluna, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfında yılsonu itibari
ile A2 seviyesini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler katılabilir.
Madde 5- Yaz Okulunda haftada en az 20 en çok 30 saat ders yapılır.
Madde 6- Yaz okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına sadece Yaz Okulu’na
katılan ve Yaz Okulu devamsızlık sınırını aşmamış öğrenciler katılabilir.
Madde 7- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’ndan başarısız olanlar
takip eden akademik yılın başında uygulanacak olan Eylül ayı seviye belirleme ve muafiyet
sınavına katılabilirler.
Madde 8- Yaz okulu programının açılabilmesi için kaydolan öğrenci sayısının en az 20
olması gerekmektedir.
Madde 9- Yaz okulunda açılacak olan şube ve şubelerdeki öğrenci sayısı Yaz Okuluna
kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısına göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce
belirlenir.

Madde 10- Yaz Okulu’nda kayıt dondurma ve öğrencinin öğrenim hakkını saklı tutma
isteği kabul edilmez. Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılma isteği Yüksekokul Yönetim Kurulunda
değerlendirilerek karara bağlanır.
Madde 11- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’na çeşitli sebeplerden
katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler Yaz Okulu Bütünleme
sınavına katılabilirler.
Madde 12- Başka bir yükseköğretim kurumunun yabancı diller yüksekokulu yaz
okulundan alınan dersler; Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce
Hazırlık bölümünden muafiyet sağlamaz.
Madde 13- Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olanlar, Karabük Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Okulu’ndan ders alamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yaz Okulunda Süre
Madde 14-Yaz okulunun süresi sınavlar da dâhil olmak üzere en az 35 iş günüdür.
Devam Durumu
Madde 15- Yaz Okuluna devam zorunludur ve Yaz okulu süresince 40 saat
devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yaz okulu sonundaki genel sınava ve bütünleme
sınavına alınmazlar.
Madde 16-İlgili akademik yılda kayıt dondurmuş, kayıt yenilememiş ve kayıt sildirmiş
öğrenciler yaz okuluna katılamazlar.
Başarı değerlendirmesi
Madde 17- Yaz okulunda başarı değerlendirmesi Yabancı Diller Yüksekokulu eğitimöğretim sınav yönetmeliğinde belirtilen düzey geçme ve başarılı olma esaslarına uygun
olarak yapılır.
(1) Yaz Okulu sonunda yapılacak olan Yeterlik Sınavına girebilmek için; öğrencilerin
yaz okulu düzeyinden başarılı olması gerekir ve düzey değerlendirme araçları ve
ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
a)
b)
c)
d)
e)

Düzey sonu sınavı: % 40
Ara Sınav % 20
Kısa sınavlar %10
Proje/Ödev dosyası (Yazma %10 ve konuşma becerileri %10) %20
Sınıf İçi değerlendirme % 10

(2) Yaz Okulu düzeyinden başarılı olan öğrenciler; Yaz okulu sonundaki Yeterlik
Sınavına katılabilir ve yaz okulu sonu ortalaması aşağıdaki gibidir:

a) Düzey ortalamasının % 60 ‘ı ve yaz okulu sonu sınavının (veya bütünleme
sınavının) % 40’ı alınır.
(3) Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu genel sınavı veya bütünleme
sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 almak kaydıyla başarı notunun 65
olması şarttır. Başarı notu İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için 75’tir.
(4) Yapılan tüm sınavlarda küsuratı 0,50 ve üzeri olan notlar bir üst tam puana
tamamlanır.
İngiliz Dili Edebiyatı Hazırlık Sınıfı
Madde 18- Yılsonu ortalaması 50-75 arası olan öğrenciler yaz okuluna katılabilirler.
Madde 19- Yaz Okuluna devam zorunludur ve Yaz okulu süresince 40 saat
devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yaz okulu sonundaki genel sınava ve bütünleme
sınavına alınmazlar.
Madde 20- Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için gereken yaz okulu ortalaması; yaz
okulu sonu sınavının (veya bütünleme sınavının) % 50 si ve yaz okulu program içi
değerlendirmelerinin % 50’si alınarak hesaplanır.
Sağlık Raporu ve İzinler
Madde 21- Öğrencilerin sağlık raporu ve izin durumlarında Karabük Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi esasları uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 22- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Karabük Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
Madde 23- Bu maddenin hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 24-Bu esaslar 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.

