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KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL MUAFİYET SINAVIYLA İLGİLİ ESASLAR
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönerge, Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi (7) bendine göre, yabancı dil muafiyet sınavında
uygulanacak esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2 - Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, her öğretim yılında üniversiteye kayıt yaptıran
öğrenciler için açılır. Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrenciler için sınav tekrarlanır. Bir
önceki öğretim yılında veya sınav tarihinden önce kayıt dondurduğunu belgeleyen öğrenciler
ek kontenjandan gelen öğrenciler ile birlikte sınava alınırlar.
Uygulama
MADDE 3 - Yabancı Dil Muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur. Sınava katılmak
isteyen öğrencilere üniversiteye kayıt işlemi sırasında sınavın gün, saat ve yerini gösteren
giriş belgesi verilir. Sınava katılmayan öğrenciler yabancı dil derslerini almak zorundadırlar
ve ek kontenjanla kaydolan öğrenciler için açılan sınava giremezler.
MADDE 4 - Başka bir üniversiteden yatay geçişle üniversitemize gelen öğrencilerden
geldikleri üniversite de yabancı dil dersini alıp başarısız olanlar, muafiyet sınavlarına
alınmazlar ve dersi tekrar ederler.
MADDE 5 - Yabancı Dil Muafiyet Sınavı her öğretim yılının başlamasını takip eden 15 gün
içinde yapılır.
MADDE 6 - Öğretim yılı başında üniversiteye kayıt yaptıran ve Yabancı Dil Muafiyet
Sınavına girmek isteyen öğrencilerden giriş belgesi karşılığında sınav harcı alınır. Sınav
harcının miktarı her yıl üniversite yönetim kurulunca belirlenir. Sınava katılmayan
öğrencilerin harçları geri ödenmez.
Değerlendirme (Değişik: S.K.: 28/09/2011-34)
MADDE 7 - Yabancı Dil Muafiyet Sınavında öğrencilere zorunlu Yabancı Dil derslerinin
(İngilizce) müfredat programı uyarınca bir test uygulanır. Sınavda 100 adet çoktan seçmeli
soru sorulur. Sınavın süresi en az 100 dakikadır. Sınav % 20 kelime bilgisi, % 20 okumaanlama becerisi, % 20 yazma becerisi, % 40 dilbilgisi kurallarını kullanabilme becerisini
ölçer. Test sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her soru 1 puan değerindedir.
Öğrencilerin başarılı olabilmesi için en az 65 puan (CC notu) alması gerekmektedir. 65 veya
daha yukarısı puan alanlar 1. sınıf Güz ve Bahar yarıyıllarındaki 4 saatlik zorunlu Yabancı Dil
derslerinden muaf sayılırlar.
MADDE 8 - Sınav sonuçları en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgili birimlere bildirilir.

Eşdeğerli Sınavlar
MADDE 9 - Yabancı Dil Muafiyet Sınavına eşdeğer sayılan sınavların birinden başarılı
olduklarını belgeleyen öğrencilerin belgeleri Rektörlük Yabancı Dil Bölüm Başkanlığınca
incelenir ve yabancı dil dersinden muaf sayılıp sayılmayacaklarına karar verilir.
Yürürlük
MADDE 10 - Bu Esaslar 2009/2010 öğretim yılından itibaren Senatonun onayı ile yürürlüğe
Yürütme
MADDE 11 - Bu Esasları Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

