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II. Önsöz 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ailesine hoş 

geldiniz.  
Değişen dünyayı takip etmenin zorunluluk haline geldiği 
günümüzde yabancı dil bilmek kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Yabancı Diller Yüksekokulu, kaliteli ve özverili akademik 

ve idari kadrosu ile sizlere yabancı dil eğitimi için en ideal 
ortamı sağlamaktadır. Sizlere bu süreçte verimli ve 

başarılarla dolu bir yıl diliyorum.  
 

Doç. Dr. Mahmut Kargın 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü 
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1. Kısaca Yabancı Diller Yüksekokulu  

 Siz, misyonu öğrencilerine bölümlerinde kısmen veya tamamen İngilizce yürütülen 
eğitimi aktif olarak katılıp takip edebilmeleri için gerekli bilgi, yetenek ve stratejileri 
kazandırmayı amaç edinen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu’ndasınız (MCBU-YDY). YDY olarak gelişen teknoloji ve yöntemleri yakından 
takip eden eğitim yaklaşımımız ve personelimizle, eğitiminiz süresince akademik çalışmalarınızı 
sürdürebileceğiniz ve uluslararası yayınları takip edebileceğiniz derecede bir yabancı dil 
öğrenebilmenizi hedefliyoruz. Öğrendiğiniz dil becerilerini gerçek hayatta kullanabilmenize 
yardımcı olmak ve farklı kültürler konusunda farkındalığınızı artırarak vizyonunuzu geliştirmek 
hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölümlerinize geçtiğinizde de farklı seviyelerde 
Akademik İngilizce dersleri alarak B2 seviyesinde bir yabancı dil bilgisi ile mezun olabileceğiniz 
gibi, dilerseniz Üniversitemiz bünyesindeki imkanları kullanarak Almanca, Arapça, İtalyanca ve 
Rusça gibi başka yabancı dillerde de kendinizi geliştirebilirsiniz.  
 Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/10/2011 tarihli ve 21844 sayılı yazısı 
üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 14/11/2011 yılında kurulmuş; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce 
hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve öğretime İşletme Fakültesi’nin; İşletme bölümü öğrencileri, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin; Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümü 
öğrencileri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun; Uluslararası Ticaret bölümü öğrencileri, 
Mühendislik Fakültesi’nin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 
Biyomühendislik bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Öğrencileri ile zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimine devam etmektedir. 
 Yüksekokulumuzda akademik personel olarak, 41 kadrolu Okutman, 2547 sayılı kanunun 
31. Maddesi uyarınca Ek-ders Ücretli Sözleşmeli 23 öğretim elemanı, 2547 sayılı kanunun 
Yabancı Uyruklu Sözleşme 34. maddesi uyarınca 9 Okutman, ayrıca Yüksekokulumuzda kadrolu 
olarak görev yapan 1 Yüksekokul Sekreteri, 2547 Sayılı Kanun’ un 13/b-4 maddesine göre 
görevlendirmeli, 1 Ayniyat Saymanı, 3 Memur, 1 Bilgisayar İşletmeni , 4 Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi ve 1 bekçi idari personel,Yüksekokulumuzda yine 1 (taşeron) Memur, 3 taşeron 
(Hizmetli) olmak üzere, görev yapmaktadır.Yüksekokulumuzun amacı üniversitemiz birimlerinde 
okutulan Yabancı Dil derslerin verilmesini sağlamaktır. 
 Yabancı Diller Yüksekokulu şehir merkezindeki konumlandırılmış Merkez Yerleşke 
bünyesinde geniş yeşil alan içerisindeki binası ile İngilizce hazırlık eğitimini sürdürmektedir. 
Yüksekokul binasında her biri bilgisayar, projeksiyon ve ses sistemi donanımlı 31 derslik, 7 adet 
idari büro/çalışma odası, 9 adet akademik personel çalışma odası ve öğrencilerin yıl boyunca 
faydalanabilecekleri bir dil kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz yerleşke 
içerisinde bulunan sinema salonu ve kafeteryayı da kullanabilmektedir. 
 

2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon Şeması 
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Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri’nden oluşan idari yapılanmamızın 
organizasyon şemasını aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Müdür 	  	  

Müdür	  Yardımcıları	  

Uluslararası	  
Projeler	  

Erasmus	  
Koordinatörü	  

Mevlana	  
Koordinatörü	  

Birimler	  

Ölçme	  ve	  
Değerlendirme	  

Müfredat	  

Materyal	  Seçme	  ve	  
Geliştirme	  

Profesyonel	  Gelişim	  

Akreditasyon	  

Yüksekokul	  
Sekreteri	  

Öğrenci	  İşleri	  

Kütüphane	  
Personeli	  

İdari	  Mali	  
İşler	  

Mutemet	  

Satınalma	  

Müdür	  
Sekreteri	  

Güvenlik	  
Personeli	  
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3. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı Eğitimi  

Kazandığınız program zorunlu tutmadığı halde yabancı dil öğrenmek isterseniz 
Yüksekokulumuzda öğrenim görebilirsiniz. Yüksekokulumuzda halihazırda Ekonomi ve Finans, 
Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Ekonometri, Gıda Mühendisliği, Tütün Eksperliği, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine isteğe bağlı İngilizce 
Hazırlık Eğitimi sunulmaktadır. Üniversiteye ilk kayıt sırasında hazırlık eğitimi almak istediğini 
belirten her öğrenci Güz Dönemi başında yapılan Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı’na alınır 
ve sınav sonuçlarına göre ilgili seviyeye yerleştirilir. İsteğe bağlı olarak okuyan öğrencilerimiz 
de zorunlu hazırlık eğitim alan öğrencilerimizle aynı yönetmeliğe tabidir, yani sonradan karar 
değiştirseniz bile bölümünüze geçemezsiniz. Ancak, güz dönemi sonunda yapılan Muafiyet 
Sınavı’a girip 60 puan ve üzeri alarak başarılı olursanız, bahar dönemi itibariyle bölümünüzde 
öğrenim görmeye başlayabilir, ya da bir sonraki akademik yıl başına kadar bekleyebilirsiniz. 
Ayrıca, isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okuyorsanız, başarısız olmanız halinde de hazırlık 
öğrenimini tekrar etmek zorunda değilsiniz; bir sonraki akademik yıl başında bölümünüze 
başlayabilirsiniz.     

 

4. Kayıt Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar  

Öncelikle her türlü bilgilendirme, duyuru ve hatırlatmaları kaçırmamak için Yüksekokul 
resmi web sayfalarımızı (https://yabancidiller.cbu.edu.tr) ve sosyal medya hesaplarımızı takibe 
alın. Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı tarihleri, dönem içi sınav tarihleri, akademik ve sosyal 
etkinlikler bu sayfa ve hesaplardan duyurulacaktır.  

Öğrenim göreceğiniz bölüm için İngilizce Hazırlık Programı zorunlu ya da isteğe bağlı olabilir. 
Eğer bölümünüz hazırlık eğitimini şart koşuyorsa veya isteğe bağlı olduğu halde kayıt sırasında 
hazırlık okuyacağınızı bildirdiyseniz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu yönetmeliği gereği sizlere ilan edilen tarihlerde yapılan Muafiyet ve Seviye 
Belirleme Sınavı’na girmeniz gerekmektedir. Hazırlık eğitiminden muaf olmak istemeseniz bile 
bu sınava girmeniz önemlidir; aksi takdirde İngilizce düzeyinize uygun olmayan bir kurda 
öğrenim görmek durumunda kalabilirsiniz. Bu sınavlarla ilgili detaylı bilgileri aşağıda 
bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 

Öğrenci El Kitabı 7	  

5. İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muaf Olma Esasları 

Aşağıdaki listede yer alan öğrencilerin hazırlık eğitimi almalarına gerek yoktur: 

Ø Öğretim dilinin (İngilizce) anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında 3 yıl eğitim gören ve bunu 
belgeleyen öğrenciler, 

Ø YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan MCBÜ Senatosu 
tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler. http://osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-
dil-sinavlari-esdegerlikleri-14022014.html).  

Tüm yabancı diller için, dil belgesinin üzerinde geçerlik süresi belirtilmediyse, ilgili belgenin 
geçerlilik süresi hususunda Senato ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları esastır. 
 
6. Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı 

6.1. Kimler bu sınava girmelidir? 

Ø Üniversiteye ilk kez kayıt olan ve hazırlık eğitimini zorunlu ya da isteğe bağlı olarak 
alacak tüm öğrenciler   

Ø Kurum Dışı Yatay Geçiş, Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal programlarına 
başvuran  öğrenciler  

Ø Hazırlıkta yüz yüze eğitim hakkını dolduran öğrenciler  
Ø İlgili akademik yılda hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan ve bir yıl daha hazırlık 

eğitimine devam  etmek isteyen öğrenciler    

   6.2. Bu sınavın amacı nedir?   

Ø Bu sınav öncelikli olarak öğrencilerin hangi dil seviyesinde olduklarını belirler. Aynı 
zamanda İngilizce Hazırlık öğreniminden muaf olacak öğrencileri belirlemeyi de 
amaçlar. Sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak bölümlerinde öğrenim 
görmeye hak kazanırlar. 59 ve daha az puan alanlar ise aldıkları puana karşılık gelen ilgili 
kura yerleştirilirler ve hazırlık eğitimlerine başlarlar.   
 

6.3. Sınavda ne tür sorular yer alır?   

Ø Sınavda dil bilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama (kısa metinler üzerinde), dinleme 
ve yazma soruları yer alır. Sınavda yazma bölümü dışındaki tüm sorular çoktan 
seçmelidir ve yanlış cevaplar doğruları götürmez. Sınav 80 çoktan seçmeli ve 4 seçenekli 
soru ve bir de yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınavın 
çoktan seçmeli olan bölümleri optik okuyucu tarafından okunur. Yazma Bölümü Sınav 
kağıtları iki kişilik jüriler tarafından daha önce ilan edilen kritere göre bağımsız olarak 



 

Öğrenci El Kitabı 8	  

verilen notların puan ortalaması alınarak notlandırılır. Örnek Muafiyet ve Seviye 
Belirleme Sınavı’na 
http://yabancidiller.cbu.edu.tr/db_images/site_204/file/muafiyet_tanım_ve_ornek_sorular
-2017.pdf adresinden erişebilirsiniz.  

6.3.1. Dil Bilgisi Soruları 

• Cümlede ve parça içinde bulunan boşlukları tamamlamaya yönelik sorular ile cümle 
bazında altı çizilmiş olan kısımlardan yanlış olanı bulmaya yönelik sorular içerebilir. 

6.3.2. Kelime Bilgisi Soruları 

• Kelime anlamı bulmaya, kelime yapısı bilgisini ölçmeye, kelimenin eş/zıt anlamlarını 
bulmaya, kelime öbekleri bilgisini ölçmeye yönelik sorular içerebilir. 

6.3.3. Okuduğunu Anlama Soruları 

• 200-500 kelime arası okuma metinleri (dergi, gazete yazıları, ilanlar, grafikler vb 
metinler) yer alır. Bu metinlerle ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya, çıkarım yapmaya, 
kelime anlamı tahmin etmeye, parça içi referansları bulmaya vb. yönelik sorular 
içerebilir. 

6.3.4. Dinlediğini Anlama Soruları 
 Sınavın dinlediğini anlama kısmındaki sorular iki ayrı türde sorulmaktadır.  

• Dinlerken not alma soruları (Note-taking Listening) 
Bu kısımda öğrencilerden boş birer kağıt verilerek iki kez oynatılacak dinleme parçasına 
dair notlar almaları istenir. Bu esnada öğrenciler soruları göremez ve soru kitapçıkları bu 
bölüm sonunda öğrencilere dağıtılarak ilgili soruları cevaplamaları istenir. 

• Dinlerken cevaplama soruları (While Listening)  
Kısa ve orta uzunlukta bir dinleme parçasından oluşmaktadır. Bu parça karşılıklı 
konuşma ya da monolog şeklinde olabilir. Tüm parçalar iki kez dinlenir. Öğrencinin ilk 
dinlemede soruları cevaplaması, ikinci dinlemede ise verdiği cevapları kontrol etmesi 
önerilir. Dinlenen parçalarla ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya yönelik sorular 
sorulur. 

Muafiyet Sınavı hangi sıklıkta yapılır ve kimler içindir? 
Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan “Muafiyet ve Seviye Belirleme 
Sınavı”na; 

• Fakültelerin öğrenim dili % 100 ve % 30 oranlarında İngilizce olan bölümlerine kayıt 
yaptıran öğrenciler, 
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• Bir önceki akademik yılda yapılan sınavlarda başarılı olamayan ya da devamsızlıktan 
kalan öğrenciler muaf olmak için girerler.  

• İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrenciler ise dil beceri 
düzeylerinin belirlenmesi ve doğru seviye sınıflarına yerleştirilebilmeleri için girerler. 
 

Her eğitim-öğretim yılının güz dönemi sonu / bahar dönemi başında yapılan “Muafiyet 
Sınavı”na; 

Ø Söz konusu dönemde İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı olan ve sınava girmek 
isteyen öğrenciler muaf olmak için katılabilir. 

 

7. Dönem İçi Değerlendirme Esasları 

Bir akademik yılın Güz döneminde 3 kısa sınav (quiz), 2 ara sınav; Bahar döneminde ise 2 kısa 
sınav (quiz), 2 ara sınav; aynı dönemin sonunda ise 1 Final ve 1 Bütünleme sınavı yapılır. Sınav 
tarihleri tüm kurlar için aynıdır ve dönem başında ilan edilen Yüksekokul akademik takviminde 
yer alır. Sınav saatleri ise sınav tarihinden en geç bir hafta önce ilan edilir. Duyuruları yakından 
takip etmeniz oldukça önemlidir. Tüm sınavların sonuçları UBS bilgi sistemi aracılığıyla en geç 
15 gün içerisinde ilan edilir. Başarı notunuzu oluşturan sınavların yüzdelik ağırlıkları aşağıdaki 
gibidir. 

7.1. Kısa Sınav (Quiz)  

Süresi 1 ders saati olup, her bir kısa sınavın genel başarı ortalamasındaki ağırlığı % 2’dir. Kısa 
sınav günlerinde dersler devam eder. Kısa sınavlar 3 temel bölümden oluşur: İngilizce Dilbilgisi 
Kullanımı, Kelime Bilgisi ve Okuduğunu Anlama.    

7.2. Ara Sınav (Vize) 

Ara sınavların süresi 120 dakikadır ve ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Her bir ara sınavın 
başarı ortalamasındaki ağırlığı % 10’dur. Ara sınav yazılı ve sözlü oturumlar olarak ikiye ayrılır. 
Sınav içeriği Dinleme (Dinlerken not alma/Dinlerken cevaplama), İngilizce Dilbilgisi Kullanımı, 
Kelime Bilgisi, Okuduğunu Anlama, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur. Yazma Bölümü 
Sınav kağıtları iki kişilik jüriler tarafından daha önce ilan edilen kritere göre bağımsız olarak 
verdiği notların puan ortalaması alınarak belirlenir. Konuşma sınavında öğrencilerin belirlenen 
konular üzerinde belirlenen süreler zarfında diyalog formatında konuşmaları beklenir. Sınav 2 
öğretim elemanından oluşan değerlendirmeciler tarafından uygulanır, puanlamalar bağımsız 
olarak yapılıp 2 öğretim elemanının puan ortalaması alınarak nihai puan belirlenir.  

7.3. Ödev, Proje, Performans Puanı 

Öğrencilerin dönem boyunca performanslarının değerlendirilmesi amacıyla verilen ödev, proje 
ve sınıf içi performans puanlarının dönemlik ortalamasıdır. Genel başarı ortalamasındaki ağırlığı 
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% 10’dur (Güz dönemi % 5, Bahar dönemi % 5 olmak üzere). Puanlar final sınavından önce ilan 
edilir.  
 
7.4. Final Sınavı 
 Final sınavının süresi 120 dakikadır ve akademik takvimin tamamlanmasından sonraki 
hafta yapılır. Final sınavının başarı ortalamasındaki ağırlığı % 40’tır. Sınav, öğrencinin eğitimini 
aldığı seviyenin akademik takvimi ve öğrenme çıktıları doğrultusunda hazırlanır. Final sınavı 
yazılı ve sözlü oturumlar olarak ikiye ayrılır. Sınav içeriği Dinleme (Dinlerken not 
alma/Dinlerken cevaplama), İngilizce Dilbilgisi Kullanımı, Kelime Bilgisi, Okuduğunu Anlama, 
Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur. Yazma Bölümü Sınav kağıtları iki kişilik jüriler 
tarafından daha önce ilan edilen kritere göre bağımsız olarak verdiği notların puan ortalaması 
alınarak belirlenir. Konuşma sınavında öğrencilerin belirlenen konular üzerinde belirlenen 
süreler zarfında diyalog formatında konuşmaları beklenir. Sınav 2 öğretim elemanından oluşan 
değerlendirmeciler tarafından uygulanır, puanlamalar bağımsız olarak yapılıp 2 öğretim 
elemanının puan ortalaması alınarak nihai puan belirlenir. 

7.5. Bütünleme Sınavı 

Bütünleme sınavı final sınavından 2 hafta sonra yapılır. Finalden farklı olarak bu sınavda 
konuşma bölümü bulunmaz ve söz konusu bölümün puanları diğer bölümlere dağıtılır. Sınav tek 
günde uygulanır. Final sınavından aldığı puan ile genel başarı ortalaması 60 puan altında kalanlar 
bu sınava girebilir; başka bir deyişle bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer.  
 
8. Bir Dönem Nasıl Başarıyla Tamamlanır? 

İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayabilmeniz için genel başarı 
ortalamanızın 60 puan ve üzerinde olması gerekir.  

Örnek Değerlendirme 1 

Hazırlık sınıfında eğitim alan A isimli öğrencinin notları aşağıdaki gibidir: 

      Ara sınavlar ortalaması : 60 

  Kısa sınavlar ortalaması: 80 

  Ödev-Proje-Performans puanı: 70 

 Final sınavı puanı: 55 

Hesaplama: (60 x 0,4)+(80 x 0,1)+(70 x 0,1)+(55 x 0,4) =24+8+7+22= 61 puan  

A isimli öğrenci başarılıdır.  
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Örnek Değerlendirme 2 

Hazırlık sınıfında eğitim alan B isimli öğrencinin notları aşağıdaki gibidir 

        Ara sınavlar ortalaması : 60 

  Kısa sınavlar ortalaması: 80 

  Ödev-Proje-Performans puanı: 70 

 Final sınavı puanı: 50 

Hesaplama: (60 x 0,4)+(80 x 0,1)+(70 x 0,1)+(50 x 0,4) =24+8+7+20= 59 puan  

B isimli öğrenci başarısızdır. 

 

% 20 olan devamsızlık barajını aşan öğrenciler yönetmelik gereği başarısız sayılırlar, derslere 
devam edemezler ve sınavlara giremezler. Ancak akademik yıl boyu yapılacak Muafiyet 
Sınavlarına girebilirler.   

 
9. Mazeret Sınavları  

Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle Ara Sınavlara katılamayan ve 
mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenir. Ancak 
kısa sınavlar ve final sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.  

 

Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencinin mazeretini 5 (beş) iş günü içerisinde mazeretini 
belgeleyerek dilekçe ile Yüksekokul yönetimine sunması gereklidir. 

Mazeret Sınavı ilgili olduğu sınav içeriğine uygun olarak hazırlanır ve değerlendirilir. 
 

10. Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreçleri 

Sınav notlarınız beklediğiniz gibi gelmezse notların duyurulduğu tarihi izleyen 5 (beş) iş günü 
içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile yazılı olarak başvurabilir ve sınavlarınızın yeniden 
değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Bu değerlendirme için görevlendirilen komisyonun 
belirleyeceği not nihai notunuzdur ve elde edilen not (aldığınız nottan daha yüksek yada daha 
düşük) yeni notunuz olarak sisteme aktarılır. 
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11. İngilizce Hazırlık Programı’nda Başarısızlık Halinde Yapılabilecekler 

Bir akademik yıl sonunda hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamazsanız; 

Ø sonraki akademik yıl başında yapılan muafiyet sınavına girip başarılı olabilir, 
Ø bir yıl daha hazırlık eğitimi alabilir ya da güz dönemi sonunda yapılan muafiyet sınavına 

girip başarılı olabilir, 
Ø veya kendi imkanlarınızla yabancı dil bilginizi geliştirebilir ve açılan muafiyetler 

sınavlarından birine girebilirsiniz. 

Yabancı dil bilgisini kendi imkanıyla geliştirmeyi tercih eden öğrencilerimiz ÖSYM ve 
Yüksekokul tarafından kabul edilen sınavlardan birisinin sonucu ile muafiyet başvurusunda 
bulunabilirler. Ayrıntılı sınav geçerlilikleri ve puanları tablosuna 
http://yabancidiller.cbu.edu.tr/db_images/site_204/file/YABANCI%20DİLLER%20YÜKSEKO
KULU%20YÖNETMELİĞİ-29%20NİSAN%202017-30052.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.  

 

12. Hazırlık Programı Öğrencilerinden Beklenenler 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu her bireyin düşünme, 
sorgulama ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip oldukları bir yerdir. Bunun için tek 
yapmanız gereken herkesin aynı hakka sahip olduğunu unutmamak ve diğerlerine  saygı 
duymaktır.  

Sizlerden hazırlık eğitimi süresince en büyük beklentimiz derslere devam ederek aktif bir 
şekilde ders içi etkinliklere katılmanızdır. Bir yabancı dil en güzel onu kullanarak öğrenilebilir. 
Bunun için dersin gerektirdiği ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeniz ve dersleri yürüten 
öğretim elemanlarıyla sürekli iletişim içinde olmanız gerekmektedir. Derslere zamanında ve tüm 
malzemelerinizle birlikte hazırlıklı gelmeniz hedeflenen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için 
hayati önem arz etmektedir. Sınıf içinde anlamadıklarınızı sormaktan ve hata yapmaktan 
çekinmeyin. Unutmayın ki dil hata yapmadan öğrenilmez ve sınıf, hata yapabileceğiniz en rahat 
ortamdır. Her bir hata sizi doğruya bir adım daha yaklaştıracaktır. O yüzden kendinizi bu 
fırsattan mahrum etmeyin. Unutmadan ekleyelim, ders saatleri sırasında cep telefonlarınız 
olmadan da yaşayabileceğinize inanıyoruz. 

Ders dışında yapacağınız dil öğrenimiyle ilgili çalışmaların ders içindekiler kadar önemli 
olduğunu unutmayın. Dil öğrenim sürecinizi daha etkili hale getirmek için size şunları 
önerebiliriz: 
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Ø Hedef Belirleyin! 

Kendiniz için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler sizi, başarılı olmanız 
konusunda motive edip yönlendirecektir. Hedefleriniz için günlük, haftalık ve daha uzun 
vadeli planlar yapmak öğrenim sürecinde yapmanız gerekenlerle ilgili sizi yönlendirecektir.  

Ø Sistematik Bir Şekilde Çalışın! 
o Kendinize bir çalışma planı belirleyin, 
o Düzenli olarak çalışın, 
o Rahat ve motive edici bir ortamda ders çalışın, 
o Kendini rahatsız hissettiğinizde, endişelerinizi giderebilecek birisiyle (aileniz, 

arkadaşınız, öğretmeniniz, psikolojik danışman) konuşun, 
o Yardıma ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden yardım 

isteyin, 
o Okulda sunulan çeşitli çalışma gruplarına katılın ve/veya arkadaşlarınızla çalışın. 

 
Ø Tekrar Edin! 

Derste öğrendiklerinizi günlük olarak tekrar edin; böylece gün içinde öğrendiklerinizi 
pekiştirebilirsiniz. Anlamadığınız yerler olduğunda not tutun ve bu konuları ofis saatlerinde 
öğretmenlerinize sorun. 

Ø Okuyun! 

Öğrendiğiniz yabancı dil hangisi ise o dilde bulabildiğiniz her şeyi okumaya gayret gösterin. 
Dergiler, kitaplar, gazeteler ve internet siteleri, yabancı dili geliştirmek için vazgeçilmez 
birer kaynaktır. Ayrıca Yüksekokul kütüphanemizden çeşitli seviyelerdeki okuma kitaplarını 
da ödünç alabilirsiniz.  

Ø Yazın!  

Size ders içinde verilen yazma ödevleriyle kısıtlı kalmayın. Ne kadar çok yazıp pratik 
yaparsanız, yazma beceriniz o kadar ileri seviyeye ulaşacaktır. İsterseniz, günlük 
tutabilirsiniz, izlediğiniz dizi veya film hakkında bir yorum yazabilirsiniz. Okumak ve 
yazmak arasındaki bağlantı burada kendini belli edecektir. Ne kadar çok okursanız, o kadar 
iyi yazarsanız.  

Ø Teknolojiden Yararlanın! 

Günlük hayatımızın her alanına giren teknoloji dili öğreniminin de en önemli parçalarından 
biridir. Pratik yapmanız için, gerek üniversitemizin size sağladığı online platformlar, gerekse 
sınırsız kaynağa sahip olan internet her an erişiminize açıktır. Böylece sadece sınıftaki 
arkadaşlarınız ve öğretim elemanlarınızla sınırlı kalmayarak dünyanın her yerinden bireylerle 
iletişime geçebilirsiniz. 
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Ø Asla Vazgeçmeyin! 

Dil öğrenimi son derece zevkli ancak bir o kadar da zahmetli ve emek isteyen bir süreçtir. Bu 
süreç içinde gel-gitler yaşamanız, bir konuyu öğrenip unutmanız son derece normal. Bu 
sebeple asla vazgeçmeden yolunuzda ilerlemeye devam edin. 

 
13. Dilek Şikayet ve Önerilerini Nasıl İletebilirsiniz?  

Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak her bir bireyin görüşlerine son derece önem veriyoruz. 
Bu süreci birlikte yönetmek en büyük arzumuz. Bunun için fikir, görüş, şikayet vb. konularınızı 
öncelikle sınıf danışmanlarınıza olmak üzere ilgili mercilere sözlü/yazılı olarak iletebilirsiniz.  

Ayrıca Yüksekokul web sayfamızda bulunan “Müdüre Mesaj” bölümünü kullanarak 
doğrudan Yüksekokul yönetimine de ulaşmanız mümkündür: 

 http://yabancidiller.cbu.edu.tr/iletisim/mudure-mesaj.2634.tr.html   
 

14. Eğitim-Öğretim ve Disiplin Esasları 
 

o Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından belirlenen yönetmelikte, yarıyıl eğitim 
süresince derslerin %80’lik kısmına devam etmek zorundasınız. Bu zorunluluğu 
yerine getirmeyen öğrenciler, içinde bulundukları programı başaramamış sayılır 
ve içinde bulundukları akademik yıl içindeki sınavlara girme hakkını kaybederler. 
Doktor ve heyet raporları devamsızlık için yönetmelik gereğince kabul 
edilmemektedir. 

o “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi 
kitaplar kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların 
kullanılması sonucunda doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel 
olarak sorumludur. 

o Eğitim gördüğünüz binanın, sınıfların temiz tutulması sınıflardaki herhangi bir 
eşyaya zarar vermemek hepimizin görevidir. Özellikle de sınıflardaki 
bilgisayarları öğretim elemanları dışında kullanmamanız öğretim faaliyetlerinin 
aksamaması bakımından son derece önemlidir.  

o Herhangi bir çalışma ya da ödevde, başkasının hazırladığı çalışma veya ödevin bir 
bölümünü ya da tamamını kendi ürünüymüş gibi kullanmak, diğer bir deyişle 
bilgi hırsızlığı yapmak, var olmayan bir bilgiyi ya da referansı uydurmak, var olan 
bir bilgiyi değiştirerek ve/veya çarptırarak kullanmak kesinlikle yasaktır. 

o Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte başlar. Sınav saatinden önce ilgili 
sınav salonunda bulunmanız gerekmektedir. Sınav süreciyle ilgili uyulması 
gerekli kurallar aşağıdaki gibidir. Bu kurallara uymayan ve/veya uygunsuz 
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davranışta bulunan öğrenciler hakkında yönetmelik gereğince yasal işlem 
başlatılabilir ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.  

o Sınavlar öncesinde, kimlik kontrolü yapılacaktır. Öğrenci kimlik kartı yanında 
olmayan veya nüfus kağıdı ya da pasaport gibi bir kimlik ibraz etmeyen öğrenci 
sınava alınmayacaktır.  

o Sınav gözetmenleri sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapacak ve 
karşılığında öğrencilerden imza alacaktır. Sınav sonrasında da, isim ve sıra 
kontrolü yaparak kağıtları toplayacaktır. İmza atmayan öğrencilerin sınavları 
geçersiz sayılacaktır.  

o Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonlarıyla gelmemeleri gerekir. Eğer cep 
telefonları yanlarındaysa, sınav öncesinde, cep telefonlarını kapalı konuma 
getirerek sınav gözetmenine teslim etmeleri gerekir. Öğrencilerin cep telefonları 
sınav bitiminde teslim edilir. Cep telefonu açık olduğu/yanında olduğu tespit 
edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  

o Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip 
tekrar sınava gelmenize izin verilmeyecektir. Sınavda belirlenen süreler dışında, 
öğrenciler sınav salonunu terk edemez.  

o Sınavlar gözetmenlerin sınav kağıtlarını dağıtmasıyla başlar. Dağıtılan tüm sınav 
kağıtlarının üzerine isim-soy isim ve diğer bilgilerin doldurulması gerekmektedir. 
İsim ve/veya öğrenci numarası bulunmayan sınav kağıtları değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  

o Kopya çekmeye teşebbüs etmek ve kopya çekilmesine yardımcı olmak, kopya 
çekmekle aynı oranda suç sayılır. Diğer öğrencilerle konuşmak/fısıldaşmak, başka 
bir öğrencinin kağıdını görmeye çalışmak, sınav kağıdı haricinde başka bir 
kaynağa bakmaya çalışmak, diğer öğrencilerle silgi, kalem gibi araç gereçleri 
paylaşmaya çalışmak kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilmektedir.  

o Sınav esnasında, gözetmen ile konuşmak ve/veya ona soru yöneltmek yasaktır. 
Gerekli tüm açıklamalar sınav başında gözetmen tarafından yapılır.  

o Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarılar öğrenciler tarafından dikkatlice 
dinlenmelidir. Sınav süresinde uyarılara uymayan öğrenciler tekrar uyarılmak 
zorunda değildir ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

o Sınav kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu 
sayılabilir ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 54’üncü maddesi gereğince 
öğrenci uyarı, kınama ve/veya uzaklaştırma cezasıyla karşı karşıya kalabilir.  

o Öğrenci disiplin yönetmeliğindeki diğer detaylar için 
http://yabancidiller.cbu.edu.tr/yuksekokul/mevzuat.2265.tr.html sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.  
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15. Yerleşke Olanakları 
 

Ø Ulaşım 

Yabancı Diller Yüksekokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin şehir merkezinde bulunan 
yerleşkelerinden birinde, şehrin ve üniversitenin merkezde bulunan imkanlarına erişebilir 
konumdadır. Ulaşım detaylarına http://yabancidiller.cbu.edu.tr/iletisim/ulasim.2636.tr.html 
adresinden erişebilirsiniz.  

Ø Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 

YDY Yerleşkesi B blok içerisinde bulanan kantin ve kafeterya öğrencilerin ders aralarında ve 
öğle arası beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca, yine şehir merkezinde 
bulunan ve Yüksekokulumuza 5 dakika yürüyüş mesafesinde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi 
Yerleşkesi içerisinde yer alan yemekhanede hafta içi her gün sunulan yemek hizmetinden  
http://sks.cbu.edu.tr/yemek-listesi.6689.tr.html web adresinden yemek listelerini görerek 
faydalanabilirsiniz.  

Ø Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında yer alan öğrenci sağlık 
hizmetleri  Mediko Sosyal birimleri aracılığıyla öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır.  Şehit 
Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü içerisinde yer alan Mediko‘da tüm öğrencilere pratisyen 
hekimlerce müdahale edilebilmekte,  daha ileri tetkik ve tedaviler için öğrenciler daha donanımlı 
hastanelere sevk edilebilmektedir.  Bütün bu işlemler için gereken ücretler üniversite tarafından 
karşılanmaktadır. Bu süreçte öğrenciye gereken tek belge, öğrenci kimlik kartı veya kartı 
alıncaya kadar kullanmak üzere öğrenci işlerinden alacağı bir öğrenci belgesidir. Aynı zamanda 
öğrencilerimiz Yüksekokulumuz bitişiğinde bulunan Manisa Devlet Hastanesi birimlerinde de 
acil durumlarda hızlı tedavi imkanı bulabilmektedir. Son olarak, Üniversitemiz bünyesinde 
bulunan Hafsa Sultan Hastanesi’nde de ileri tetkik ve tedavi imkanlarıyla sağlık hizmeti 
alabilirsiniz.  

  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı aynı zamanda öğrencilere burs ve kredi, 
beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma 
alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde de bulunur. 

Ø Öğrenci Toplulukları 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olarak, üniversite eğitimlerine YDY’da atacakları 
adımla başlayacak olan öğrenciler, üniversite bünyesinde yer alan ve öğrenci topluluklarının 
içerisinden ilgi ve yeteneklerine göre seçeceği öğrenci kulüplerine katılabilir, dilerse gerekli 
prosedürlerin ardından kendi öğrenci kulüplerini kurabilirler. 
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Ø Spor Hizmetleri 

Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi’nde atletizm ve futbol müsabakalarının yapılabildiği, 
uluslararası standartlara uygun bir futbol sahası bulunmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi 
öğrencileri ders amaçlı olarak sahayı kullanmaktadırlar. Ders saatleri dışında üye olmak 
koşuluyla okul dışından gelenler de tesislerden yararlanmaktadır. Bunun yanında, tesiste kapalı 
atletizm salonu, çok amaçlı spor salonu, fitness salonu gibi çeşitli salonlar ve bir adet Sağlık İçin 
Spor Merkezi bulunmaktadır. Tesiste karate, jimnastik, masa tenisi, tenis gibi çeşitli kurslar 
herkesin katılımına açık olarak belirli dönemlerde düzenlenmektedir.  

Ø Kütüphane ve Okuma Salonu 

YDY içerisinde yer alan kütüphane hafta içi belirlenen çalışma saatleri içerisinde tüm 
öğrencilerin kullanımına açıktır. Daha çok İngilizce materyallerin bulunduğu kütüphaneden 
öğrenciler  doldurdukları form karşılığında 2 hafta süre ile kitap, dergi ve CD gibi materyalleri 
ödünç alabilmekte, gerekirse bu süreyi uzatabilmektedirler.  

Ayrıca Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü’nde yer alan Merkez Kütüphane’den de 
çalışma saatleri içerisinde faydalanılabilir. 

Ø Sinema ve Çok Amaçlı Salon 

YDY bünyesinde her türlü seminer, konferans vb. toplantıların yapılmasına uygun, film 
gösterimine olanak sağlayan salon, öğrencilerin yabancı dil ile ilgili olarak hazırladığı kısa film 
gibi gösteriler için de kullanılabilmektedir. 
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16. Nereye Gitmeli, Kime Sormalı? 

 

 

 

• 	  Öğrenci	  İşlerine	  başvurun	  Öğrenci	  belgesi	  	  almak	  
istiyorum	  

• Öğrenci	  İşlerine	  dilekçe	  ile	  başvurun	  
Dönemi	  başarıyla	  

tamamladığıma	  dair	  belge	  
almak	  istiyorum	  

• Müdür	  Yardımcılığına	  dilekçe	  ile	  başvurun	  Bir	  sınav	  notuna	  itiraz	  etmek	  
istiyorum	  

• Danışmanınıza	  ulaşın.	  
• Müdür	  Yardımcılığına	  dilekçe	  ile	  başvurun	  
• Yüksekokul	  sayfamızdaki	  "Müdüre	  Mesaj"	  butonunu	  kullanın	  

Herhangi	  bir	  konuyla	  ilgili	  
dilek	  ve	  şikayetlerimi	  iletmek	  

istiyorum	  	  

• Müdür	  Yardımcılığına	  dilekçe	  ile	  başvurun	  	  
Vizeye	  giremedim	  ve	  geçerli	  
mazeretim	  var	  (sağlık/ölüm	  

raporu)	  

• Devamsızlık	  takibi	  öğrenci	  sorumluluğundadır	  
Şu	  ana	  kadar	  yaptığım	  

devamsızlık	  sayısını	  öğrenmek	  
istiyorum	  

• Ders	  sırasında	  ise	  öğretim	  elemanına	  belirtin	  
• Ders	  dışı	  bir	  zamansa	  teknik	  servise	  başvurun	  

Sınıftaki	  bilgisayar	  donanımı	  
ile	  ilgili	  problem	  var	  

• Yerleşke	  yakınlarındaki	  fotokopi	  ve	  çıktı	  alma	  
imkanlarını	  kullanın	  Çıktı/fotokopi	  almak	  istiyorum	  

• Yüksekokul	  yönetimine	  ulaşın	  Sosyal/sanatsal	  etkinlik	  
planlamak	  istiyorum	  

• Yüksekokul	  web	  sayfamız	  ya	  da	  sosyal	  medya	  
hesaplarımız	  aracılığıyla	  bize	  ulaşın	  	  
	  

Yukarıdakiler	  dışında	  bir	  
ihtiyacım	  var	  
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17. Gerekli Belge ve Dilekçe Örnekleri 

 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

DERS BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ 
ÖRGÜN / MORNING CLASSES 

1.   DERS 
1st Lesson 

09: 00       -       09: 45 

 10 dk. Ara /Minute Break 
2.   DERS 

2nd Lesson 
09.55      -       10:40 

 10 dk. Ara /Minute Break 
3.    DERS 

3rd Lesson 
10:50      -       11:35 

 10 dk. Ara /Minute Break 
4.    DERS 

4th  Lessons 
11:45     -       12:30 

 10 dk. Ara /Minute Break 
5.    DERS 

5th  Lesson 
12:40     -       13:25 

GECE  / EVENING CLASSES 
1. DERS 

1st Lesson 
15: 00       -     15: 45 

    10 dk. Ara /Minute Break 
2.   DERS 

2nd  Lesson 
15: 55       -     16: 40 

    20 dk. Ara /Minute Break 
3.   DERS 

3rd   Lesson 
17: 00       -     17: 45 

    10 dk. Ara /Minute Break 
4.   DERS 

4th   Lesson 
17: 55      -     18: 40 

     10 dk. Ara /Minute Break 
5.   DERS 

5th   Lesson 
18: 50      -     19: 35 
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Ek 1: Yazılı Anlatım Sınavı Değerlendirme Kriteri 

 Task Achievement (4) Coherence and Cohesion 
(4) 

Format and Organisation 
(4) 

Lexical Resource (4) Grammatical Range, and 
Accuracy (4) 

 -meeting requirements 
-appropriate purpose and 
tone  
-bullet points/ key 
features 
 -sufficient details, 
statistics… 
-lack of repetition  
-correct type 

-clear overview 
-relevance 
-unity 
-logical organisation 
-transitions, conjunctions 
and connectors 

-margins 
-indent 
-space between lines and 
paragraphs 
-appropriate format (title, 
thesis statement, …) 

-range of vocabulary 
-word formation 
-spelling 
-collocations 
 

-structures 
-control of grammar 
-punctuation 
-mix of simple, 
compound and complex 
sentences 
-agreement 

4 -covers all requirements 
of the task 
-presents, highlights and 
illustrates key 
features/bullet points 
clearly and appropriately 
-presents a clear purpose, 
consistent and 
appropriate tone 
  

-uses cohesion in such a 
way that it attracts no 
attention, uses a wide 
range of cohesive devices 
-skilfully manages 
paragraphing 
-sequences the ideas 
logically 
 

-covers all the 
requirements of the type, 
the writing is presented in 
a right format 
-organisation covers the 
requirements (indent, place 
of a title, etc) 
-uses equal space between 
the lines and paragraphs 

-uses a wide range of 
vocabulary 
-there may be 
occasional inaccuracies 
in word choice and 
collocation 
-produces rare errors in 
spelling and word 
formation 

-uses a wide range of 
structures 
-the majority of 
sentences are error-free 
-has good control of 
grammar and 
punctuation but may 
make a few errors 

3 -generally addresses the 
requirements of the task 
-presents a purpose that 
is generally clear, there 
may be inconsistence in 
tone 
-presents and adequately 
highlights key features.. 
but details may be 
inappropriate or 
inaccurate, ideas could 

- arranges ideas 
and information 
coherently, there is a 
clear overall progression 
-generally uses cohesive 
devices effectively, but 
cohesion may be faulty 
-may not always use 
referencing clearly and 
appropriately 

-the format may be 
inappropriate in places 
-generally covers 
requirements of the type 
-organisation tends to 
cover the requirements 
(indent, place of a title, 
etc) 
-generally uses equal space 
between the lines and 
paragraphs 

-uses a sufficient range 
of vocabulary 
-is aware of style 
-makes some errors in 
spelling, Word 
formation, but they do 
not impede 
communication 

-attempts to use a mix of 
simple, complex and 
compound sentence 
forms with errors that 
rarely reduce 
communication 
-errors in puntuation 
rarely cause some 
difficulty for the reader 
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be more fully extended  
 

2 - attempts to address the 
task 
-presents no data/details 
to support the ideas 
-recounts details 
mechanically, does not 
cover all the features 
-purpose may be unclear 
and tone inapproprate 
-presents the ideas that 
are repetitive 
-mixes types 

-tends to avoid or misuse 
transitions, conjuctions 
and connectors, and any 
other cohesive devices  
-uses basic cohesive 
devices 
-presents information and 
ideas but they are not 
arranged coherently, 
there is no clear 
progression in response 

-the format is mostly 
inappropriate  
-attempts to cover 
requirements of the type 
-attempts to organise  the 
writing in a right way 
 

-uses only limited or 
basic range of 
vocabulary 
-has limited control of 
formation, spelling 
which can cause strain 
for the reader 

-uses only a limited 
range of structures with 
only rare use of 
subordinate clauses 
-some sturctures are 
accurate but errors are 
predominate and 
punctuation is faulty 

1 -fails to  address the task 
-answer is barely related 
to the task 

-fails to communicate 
any message 
-does not use any 
connectors, transitions, 
and conjuncions 
-all the ideas presented 
sound irrelevant 
 

-task is completely 
misunderstood 
-fails to use correct 
organisation and format 

-uses only a very 
limited range of words 
-errors may severely 
distort the message 
-uses no control of 
word formation 

-cannot use sentence 
forms except in 
memorised phrases 
-attempts sentence forms 
but errors in grammar 
and punctuation 
predominate and distort 
the meaning 

0 -Writes a totally memorised response 
-Does not attempt (enough) the task in any way 
-Plagiarism   
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Task Achievement (4)  

Coherence and Cohesion (4)  

Format and Organisation (4)  

Lexical Resource (4)  

Grammar, Punctuation and Accuracy (4)  

Total:   
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Ek 2: Sözlü Anlatım Sınavı Değerlendirme Kriteri 

 

 

Grammar 
Control  
Range 
 

Limited control of 
simple grammatical 
forms 
  
 

Some control of 
simple 
grammatical 
forms 
No or limited 
control of 
compound 
sentences  

Good control of 
simple grammar 
Attempts at 
compound 
sentences 

Very good 
control of 
simple grammar 
Good use of 
compound 
sentences 
Satisfactory 
attempts and 
some control of 
complex 
sentences 

Vocabulary 
Control  
Range 

Limited range of 
vocabulary to talk 
about familiar topics 

Some target 
vocabulary with 
minimum 
control  

Good range of 
general and 
topic vocabulary  

Very good 
range of general 
and topic 
vocabulary  

Pronunciation  
Intonation  
 

Barely intelligible at 
times 
Limited control of 
pronunciation and 
stress 

Sufficiently 
intelligible 
Some control of 
pronunciation 
and stress 

Mostly 
intelligible 
Demonstrates 
some accuracy 
of intonation 
and stress 

Intelligible 
Good and 
accurate use of 
intonation and 
stress 

Content & 
Discourse 
Extent 
Relevance 
Turn-taking 
 

Little topic 
knowledge 
Short phrases 
Simple exchanges 
Hesitation/Repetition 
Limited response to 
Qs 
Limited turn-taking 
Needs prompting 

Sufficient topic 
knowledge 
Short phrases 
with some 
hesitation 
Limited 
extension to Qs 
asked 
Some relevant 
ideas 
Basic Q&As 
Some attempts 
at turn-taking 
May need 
prompting 

Good topic 
knowledge 
Extended 
beyond short 
phrases with 
some hesitation 
Good Q&A’s 
Good attempts 
at turn-taking 
Minimal 
prompting 
 

Very good topic 
knowledge 
Extended 
answers to Qs 
with very little 
hesitation 
Asks very good 
questions  
Good turn-
taking 
Maintains 
interaction 
without 
prompting 
 

 1 pts 2 pts 3 pts 4 pts 
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Ek 3: Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, 

 

 Üniversitemiz  ………………………………………. Fakültesi/Yüksekokulu 

………………………………………………. bölümü öğrencisiyim.  

Aşağıda belirttiğim sınavıma/sınavlarıma ________________________ nedeniyle 

giremedim. Mazeretimi gösteren belge ektedir. ………………………………….. tarihlerinde 

yapılacak olan mazeret sınavına/sınavlarına girmek istiyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

Adı Soyadı           :  

Öğrenci No          :  

Seviye ve Grubu  :  

Ek: ……… 
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Ek 4: Sınav İtiraz Dilekçe Örneği 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, 

 

 Üniversitemiz ……………………………………… Fakültesi/Yüksekokulu 

………………………………………………. bölümü öğrencisiyim.   Aşağıda belirttiğim 

sınavımın / sınavlarımın yeniden değerlendirilmeye alınmasını istiyorum. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

Adı Soyadı           :  

Tarih                     :   

İmza                     :  

 

 

Öğrenci No          :  

Seviye ve Grubu  :  

Sınava Girdiği Salon : 

Adres & Tel.  :  

Sınav Tarihi   Sınav   Sınav Türü   Alınan Not  
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Ek 5: Başarı Belgesi Almak için Dilekçe 

 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne, 

 

 Üniversitemiz ……………………………………… Fakültesi/Yüksekokulu 

………………………………………………. bölümü öğrencisiyim.  ………………….. 

Akademik Yılı ………………… Güz / Bahar Dönemine ait başarı durumumu gösteren belgeye 

………………………………………………. nedeniyle ihtiyaç duymaktayım. 

Bu belgenin düzenlenmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

 

        Adı Soyadı           :  

        Öğrenci No          :  

      Tarih:   

      İmza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Öğrenci El Kitabı 27	  

 

Ek 6: İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık okuma talep dilekçesi 

 

….…/……./2017 
 

T.C. 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 

 

          Üniversitenizin…….……………… Fakültesi/Yüksekokulu…………………… bölümüne 

kayıt yaptırdım. Kontenjan dahilinde İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık  Sınıfında okumak 

istiyorum. 

              Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                         

Adı Soyadı: ……………………………… 

İmza: …………………………….. 

 

Tel No: 0 5…. ……………………. 

Okul No: …………………………. 
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Ek 7: Muafiyet Sınavı’na girmek için talep dilekçesi 

 

T.C. 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 
MANİSA 

 
          Üniversitenizin…….………………Fakültesi/Yüksekokulu………………………………... 

Bölümü………………………..no’lu  öğrencisiyim. ……………….. tarihinde yapılacak olan 

muafiyet sınavına katılmak istiyorum. 

              Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

       Örgün Öğretim           İkinci Öğretim  

201…-201….. Eğitim öğretim yılında okudum 

.    Sınıfı:………  Kuru:……….                                                                                             
                                                 

….…/……./2017 

   Adı Soyadı 
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Ek 8: Ek kontenjanla gelen öğrenciler için sınav telafi dilekçesi  

 

T.C. 
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 
MANİSA 

 

Üniversitenizin…….………………Fakültesi/Yüksekokulu…………………………… 

Bölümü’ne Ek kontenjanla  ……../……../201… tarihinde kayıt yaptırdığımdan dolayı aşağıdaki 

sınavlara giremedim. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim 

 

Sınıfı    : ……      Adı Soyadı: ……………………………… 

Okul No: ………………………… 

Giremediği Sınav: Quiz-1 Vize-1 

 

 

 

   


