BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı enstitü,
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ile zorunlu ve
isteğe bağlı hazırlık sınıflarında öğrenci kabul, eğitim-öğretim, seviye tespit ve değerlendirme için
uygulanacak usul ve esasları ile fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu öğretim programlarında temel
yabancı dil derslerine ilişkin esasları düzenlemektir.
DAYANAK
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49
uncu maddeleri ve 23.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 29662 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü,
b) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
c) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
ç) Yüksekokul: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
d) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
e) Temel yabancı dil dersleri: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi
kapsamında yer alan yabancı dil derslerini,
f) Hazırlık sınıfı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda açılan
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
g) Zorunlu hazırlık sınıfı: Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapan programların öğrencileri
için açılan hazırlık sınıfını,
h) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen Türkçe olan programların öğrencileri için açılan
ve ilk yarıyıl başlamadan önce talep halinde açılacak hazırlık sınıfını,
i) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,
j) Kısmen yabancı dille eğitim: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun
yabancı dilde verildiği eğitimi,
k) Merkezi yabancı dil sınavları: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) veya ÖSYM'nin yaptığı eşdeğer bir sınavı,
l) Yeterlilik sınavı: Öğrencilerin bir program veya ders için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine
sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavı
m) Seviye Tespit Sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini
belirleyen sınavı,
n) Hazırlık Sınıfı Yıl İçi Değerlendirmesi: Hazırlık sınıfı derslerine devam eden öğrencilere
uygulanan akademik yıl içindeki yazılı ve sözlü sınavları, ödevleri ve sunumları,
o) Yarıyıl Sonu Sınavı: Güze ve Bahar yarıyılları bitiminde öğrenci yeterliliğini ölçek amacıyla
derslerin bitiminden sonra uygulanan sınavı,
p) Yılsonu Değerlendirmesi: Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarında yıl içinde yapılan
değerlendirmeler ile yılsonu sınavının temel alınarak yapılan öğrenci başarı puanını hesaplamayı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
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ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ
ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 4- Zorunlu yabancı dil dersleri fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki
tüm programları kapsar.
MADDE 5- Zorunlu Derslerden Muafiyet
(1) Öğretim dili Türkçe olan bir fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programına ilk defa kayıt
yaptıran öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince alınması
zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf sayılmak için kayıt oldukları dönem başında Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından bir yabancı dil yeterlilik (muafiyet) sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yeterlilik Sınavında başarılı olma puanı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği şekildedir.
(3) Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar.
(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 50 (elli) puan
alanlar ile bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 50 puanına eşdeğer puanı
olanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bu sınavların Üniversitenin yaptığı Yeterlilik Sınavı
tarihi itibariyle son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.
MADDE 6- Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için
öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.
MADDE 7- Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler
için daha sonraki yarıyıllarda yabancı dil dersleri veya mesleki yabancı dil dersleri açılabilir. Zorunlu
Hazırlık Sınıfı veya İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış öğrenciler kendi programlarının ilk
iki döneminde zorunlu yabancı dil derslerini alırlar. Bu derslerin seviyesi hazırlık programının devamı
şeklinde olur ve/ veya mesleki içerikle sürdürülebilir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında başarılı olamayanlar
29662 sayılı Yasanın 5 (ı) kapsamındaki zorunlu yabancı dil derslerini almak zorundadırlar; ancak bu
öğrenciler hazırlık eğitimi almayan öğrencilerle birlikte ders alırlar.
MADDE 8- Yatay ve dikey geçiş ile veya yabancı uyruklu öğrencilerden yükseköğretimde yabancı dil
dersi (lerini) almış olanların ders muafiyetlerinde alınan ders saati ve kredi ile Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikleri Çerçevesinde belirtilen seviyeye uygunluğu aranır.
MADDE 9- Zorunlu yabancı dil derslerinde ölçme ve değerlendirme için Bandırma Onyedi Eylül Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 10– Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim verilen ön lisans ve lisans
programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Yüksekokul tarafından yapılacak Yabancı Dil
Yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen ulusal
veya uluslararası yabancı dil sınavlarından yeterli puanı alanlar hariç olmak üzere programlara kayıt
yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını başarmakla yükümlüdürler.
MADDE 11- Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre öğretim yılı başında kendi
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yapılır.
MADDE 12- Zorunlu hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir; ancak Üniversite Senatosu başka bir dil
veya dillerin öğretimi için hazırlık sınıfı açabilir.
MADDE 13- Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları
(1) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı öngörülen programlarına kabul edilen
öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bir Yeterlilik Sınavı
ile ölçülür. Bu sınavdan gerekli puanı alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar. Muaf olamayıp
hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi için bir Seviye Tespit Sınavı açılır.
Bu sınava tüm öğrencilerin girmeleri zorunlu olup, girmeyenler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından da
bir gruba yerleştirebilir.
(2) Güz Yarıyılı bitiminde bir yeterlilik sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olanlar bahar yarıyılında
lisans eğitimlerine devam ederler. Bahar Yarıyılı sonunda bir sınav daha yapılır. Bu sınava; devam şartını
yerine getiren ve yapılan değerlendirmeler sonucu ortalaması en az 49.50 olan öğrenciler katılabilir. Her
iki yarıyılın sonunda yapılan bu sınavlara, önceki yıl zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar da
katılabilirler.
Güz Yarıyılı Sonu ve Bahar Yarıyılı Sonu Yeterlilik Sınavı, öğrencinin program için istenen yabancı dil
düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını ve öğrencilerin hedeflenen seviyede olup olmadıklarını ölçme
amaçlıdır.
(3) Ek kayıt ile gelen öğrenciler için de yeterlilik ve seviye tespit sınavları açılır.
(4) Yeterlilik ve seviye tespit sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
MADDE 14- Hazırlık Sınıfından Muafiyet: Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler yabancı dil hazırlık
programından muaftır:
(1) İlk kez kayıt olunan öğretim yılı başında yapılan Yeterlilik Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alanlar,
(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu
kurumlarda tamamlayanlar,
(3) ÖSYM'nin eşdeğer olarak kabul ettiği sınavlardan 55 (elli beş) YDS puanına eşdeğer puanı alanlar
zorunlu hazırlık programından muaf olurlar. Bu sınavlardan başvuru tarihinden önceki son 3 yıl içinde
alınmış sınav puanları geçerlidir.
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(4) Güz yarıyılı sonunda ve Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına yabancı dil hazırlık
programının öngördüğü koşulları ve devam koşulunu yerine getiren öğrenciler ile daha önceki
yarıyılda/yarıyıllarda yabancı dil hazırlık programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine
getirememiş olan öğrenciler, katılabilir.
MADDE 15- Eğitim ve Öğretim
(1) Zorunlu hazırlık sınıflarında öğretim süresi en az bir, en çok dört yarıyıldır.
(2) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, Yüksekokul
tarafından yapılan seviye tespit sınavının sonucuna göre başlangıç, ön-orta ve orta düzeylerdeki
hazırlık sınıfı programlarına yerleştirilirler.
(3) Hazırlık öğretimi en az yirmi sekiz haftadır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada 20 saatten az
olmamak şartıyla öğrenim görürler.
(4) Zorunlu hazırlık programına devam zorunludur. Başarı değerlendirmesine dahil olabilmek için
derslerin % 80’ine katılmış olmak gerekir. Birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeşler ve
eşin) vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde en fazla 3 gün izinli sayılırlar. Bu yükümlülüğü
yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve yeterlik sınavlarına alınmazlar.
(5) Hazırlık sınıfında devam şartını yerine getirmeyen öğrencilerden bir veya iki daha derse devam
etmek yerine kendi imkanlarıyla dil öğrenmek istemeleri durumunda, Üniversite Yönetim Kurulu
derse devam etme şartının aranmaması kararı alabilir.
(6) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.
(7) Hazırlık sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-öğretim
müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.
MADDE 16– Zorunlu Hazırlık Sınıfı Başarı Değerlendirmesi
(1) Zorunlu hazırlık eğitim-öğretimi süresince; değerlendirme amaçlı olarak ara sınavlar, kısa süreli
sınavlar bunlara ait mazeret sınavları yapılır. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunumlar da değerlendirme
amaçlı kullanılabilir.
(2) Bir akademik yıl içinde en az 4 gelişim sınavı, 6 kısa süreli sınav yapılır ve ders dışında 2 portfolyo
hazırlanır ve öğrenciler 2 sunum yaparlar.
(3) Yıl içi ortalamanın hesaplanmasında; ara sınavların % 40'ı, kısa sınavların % 20'si ve ödevlerin
(portfolyo) % 20'si ve sunumların %20’si ile elde edilir.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfında; değerlendirmeler tam not 100 (yüz) üzerinden yapılır.
(5) Yıl boyunca yapılan değerlendirme ortalaması en az 50 ve üzeri olan öğrenciler Bahar Yarıyılı
sonunda yapılan yeterlilik sınavına alınırlar.
(6) Öğrencinin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının %50’siyle yeterlilik sınavından
aldığı notun %50’sinin toplamından oluşur. Yıl sonu başarı notu 59.50 olan öğrenciler başarılı sayılır.

(7) Önceki yıl başarısız olan ve programa kayıtlı öğrencilerin başarı puanının hesaplanmasında, yalnızca
yeterlilik sınavı puanı hesaba katılır. Zorunlu hazırlık programı bahar yarıyılı sonu yeterlilik sınavında,
başarı puanı en az 59.50 (elli dokuz nokta elli) olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış
sayılırlar.
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(8) İkinci yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına
devam edebilirler.
(9) Sınavlara itiraz, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde
yazılı olarak yapılır.
(10) Yeterlilik, seviye tespit, güz ve bahar yarıyılları sonu yeterlilik sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.
Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlık
MADDE 17– Zorunlu hazırlık sınıfında başarısızlıkla ilgili olarak YÖK’ün 23.03.2016 tarihli ve 29662
sayılı veya değişiklik yapılması halinde yayınlanacak olan yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 18- Zorunlu hazırlık sınıfı ile ilgili tüm şart ve koşullar yatay/dikey geçiş veya başka ülke
vatandaşı öğrenciler için de geçerlidir.
Yaz Öğretimi
MADDE 19- Üniversitede, yaz öğretiminin açılması durumunda eğitim-öğretim, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(1) Yaz öğretimi süresince en az bir dil gelişim sınavı, iki kısa sınav, bir ödev ve bir sunum
değerlendirmesi yapılır. Yaz öğretimi değerlendirmesi; hazırlık sınıfı programı yıllık
değerlendirmesinin hesaplandığı şekilde hesaplanır. Aynı şekilde; yeterlilik sınavındaki başarı
notu, hazırlık sınıfında uygulanan ölçütler çerçevesinde belirlenir.
(2) Yaz öğretiminde derse devam zorunludur. Öğrenciler, %80 devam şartını yerine getirmelidirler.
Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yaz dönemi sonunda yapılacak yerlilik sınavına
alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI
MADDE 20 – Kayıt ve Kabul
(1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları
kılavuzunda Özel Koşul ve Açıklamalarında İsteğe bağlı hazırlık sınıfının varlığı belirtilen programlar için
1 (bir) yıl süreli isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılır.
(2) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
hükümlerine göre kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam etme isteğinde
bulunabilirler. Başvurular Senato'nun belirleyip duyurduğu şekilde yapılır.
(3) Başvurularını yapmış öğrenciler Güz Yarıyılı derslerinin başladığı tarihten itibaren ve sonrasında
bundan vazgeçemezler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek için ilan edilen tarihlerde başvuru yapma
şartı vardır.
(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğretilen dil İngilizcedir; ancak Senato başka dil veya diller için
hazırlık sınıfı programı açmaya karar vermeye yetkilidir.
(5) Hazırlık sınıfına devam etmek için başvuru yapanlar öğrencilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini
ölçmek ve yerleştirilecekleri grubu belirlemek amacıyla bir Seviye tespit sınavı yapılır. Gerektiğinde iki
aşamalı da yapılabilir. Öğrenciler, aldıkları puana göre gruplara ayrılırlar.
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(6) Seviye tespit sınavına öğrencilerin girmesi zorunlu olup, girmeyenler Yüksekokul tarafından bir
gruba yerleştirilir. Güz yarıyılı sonunda yapılacak bir sınav ve/veya yarıyıl süresince alınan sınav
sonuçlarına göre yeniden gruplandırma yapılabilir.

MADDE 21– İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim
(1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu sınıfa kayıt olan öğrencilerin
öğrenim süresi Üniversitedeki ön lisans/lisans öğretimlerine ek olarak iki yarıyıl uzar.
(2) İsteğe bağlı hazırlık öğretimi iki yarıyıl olup haftada en az 20, en çok 30 saat ders yapılır.
(3) Hazırlık Sınıfındaki ders içerikleri, öğretim seviyeleri, ders kaynakları ve eğitim-öğretim
müfredatının diğer ayrıntıları ile ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 22- İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Değerlendirme
(1) Sınavlar; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. İnternet üzerinde çalışma, ödev ve sunum gibi
uygulamalar da değerlendirmelerde kullanılabilir. Ara sınav, kısa sınav, ödev, sunum ve yılsonu sınavı
İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başvurulacak değerlendirme ölçütleridir. Bahar yarıyılı sonu yeterlilik
sınavının seviyesi öğrencilerin hedeflenen seviyede olup olmadıklarını ölçme amaçlıdır.
(2) Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir.
(3) Başarı notu 60’tır. 59.50 üst rakam olan 60 olarak kabul edilir. Başarı puanının hesaplanmasında;
yılsonu sınavı(larının) sonucunun %40’ı ve akademik yıl içinde yapılan değerlendirmelerinin -gelişim
sınavları, kısa sınavlar, sunumlar ve portfolyo- ortalamasının %60’ı alınmak suretiyle hesaplanır.
(4) Akademik yıl içinde en az dört dil gelişim sınavı, altı kısa sınav, iki sunum ve iki portfolyo
değerlendirmesi yapılır. Yıl içi ortalamanın hesaplanmasında; gelişim sınavlarının %40'ı, kısa sınavların
%20’si, sunumların %20'si ve portfolyoların %20'si alınarak ortalama hesaplanır. Portfolyo çalışmaları
gereğinde internet üzerinden yapılabilir.
(5) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında derslere devam etme zorunludur. Derslere en az % 80 oranında devam
edilmelidir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler Yılsonu sınavına alınmaz ve kendilerine sertifika
verilmez.
(6) Sınavların; içerikleri, yapılma şekilleri ve süreleriyle ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli
kararları alır.
(7) İsteğe bağlı hazırlık programını başarı ile tamamlayanlara başarı sertifikası verilir.
(8) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı
olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden 7
nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınavlardan başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam
ederler.
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BEŞİNCİCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
MADDE 23– Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan ve Üniversitede öğrenim görme hakkına ve
sorumluluklarına sahip olan öğrenciler, ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokullarının ilgili
mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenim harcını ödemekle yükümlüdür.
MADDE 24– Yatay ve dikey geçişler
(1) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim
programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
Dikey geçiş yoluyla zorunlu hazırlık sınıfı öngören bölümlere kayıt olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen,
ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yeterli puanı almış olduklarını belgelendirdikleri
takdirde muaf tutulurlar. Dikey geçiş yoluyla gelenler Üniversitenin açtığı Yeterlilik Sınavına girerler. Bu
sınavda başarısız oldukları veya sınava girmedikleri takdirde iki yarıyıl boyunca yabancı dil hazırlık eğitimi
görürler.
(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla gelen öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edemezler.
(3) Merkezi yerleştirme puanıyla ve özel durumlarda yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ön
lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçici Madde (2014 Yılı ve Öncesi kayıtlı Öğrenciler)
MADDE 26 – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarında kaydı olan öğrenciler ÖSYM tercih
kılavuzunda belirtilen şartı yerine getirirler. Buna göre; başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar
hazırlık sınıfını başarıyla vermekle yükümlüdürler.
Yürürlük
MADDE 27 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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