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MİSYON 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller 

Bölümü kendisine bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık 

programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim 

faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve 

yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır. 

Bölümümüzün bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik 

ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretim elemanlarının 

mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır. Bu amaçları 

gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün ve yeniliklere açık 

biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini 

hedeflemektedir. 

 
VİZYON VE HEDEFLER 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, eğitim- 

öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizi evrensel düzeyde 

geçerliliği olan yabancı dil seviyesine ulaştırmak ve teknolojiden en etkin şekilde faydalanarak 

akademik çalışmalarını en etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil 

bilgisini yerleştirmek ve yabancı dilde iletişim becerisini geliştirmektir. Benzer eğitim 

kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselmek de yüksekokulumuzun en önemli 

hedeflerinden biridir, bu nedenlerle yüksekokulumuz, 2017 Bahar Yarıyılından itibaren 

akreditasyon hazırlıklarına başlanmıştır. 

 

DEĞERLERİMİZ (ALFABETİK SIRAYLA) 

• Açıklık ve doğruluk, 

• Bilimsellik, 

• Çok kültürlülük, 

• Demokratik tutum ve davranışları özümsemek, 

• Emeğe saygı ve başarıyı takdir, 

• Etik 

• Görev bilinci ve sorumluluğu, 

• Hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön plânda tutma, 

• Kurumsal aidiyet ve kurumu temsil etme, 

• Mükemmeliyetçilik, 
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• Öz saygı ve insana saygı, 

• Paylaşım, dayanışma ve sorun çözmede bireyler ve birimler arasında etkili iletişim, 

• Şeffaflık, 

• Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık, 

• Ulusal ve Uluslararası değerlere bağlılık, 

• Yenilikçilik 

 
 

BÖLÜM 1. JAPON DİLİ EĞİTİMİ HAZIRLIK PROGRAMI 

Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programı haftalık 25 saate kadar yoğun Japonca eğitiminin 

verildiği, eğitim dili %100 Japonca olan Japonca Öğretmenliği bölümü için lisans öncesi bir 

yıllık zorunlu eğitim programıdır. Japonca Öğretmenliği programına kayıt yaptıran öğrencilerin 

Japonca dil yeterliği üniversitenin belirlediği düzeyin altında ise Japonca hazırlık sınıfını 

almaları zorunludur. Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programında geçme notu 70’tir. 

Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programı zorunlu bir program olduğu için öğrencilerin 2 

akademik yıl içinde hazırlığı başarı ile tamamlamaları gerekir. 2 akademik yıl içinde Hazırlık 

sınıfı muafiyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir. Bu öğrencilerin 

durumu ile ilgili detaylı bilgiler soru cevap bölümünde verilmiştir. 

Haftada 25 saatten oluşan bu yoğun program Japonca Dilbilgisi, Konuşma-Dinleme,  

Okuma-Anlama ve Yazı Sistemi derslerinden oluşur. Program, lisans eğitimi boyunca 

akademik çalışmaları yürütebilmek için gereken becerileri kazandırmanın yanı sıra, 

öğrencilere iş hayatı ve sosyal çevrelerinde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için 

gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar. 

45 dakika ders 10 dakika dinlenme arası şeklinde işlenen dersler 8:15-15:25 arasında 

yapılır. Ders programları Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında yayımlanır. 

 

BÖLÜM 2. JAPON DİLİ EĞİTİMİ HAZIRLIK PROGRAMINDAN MUAFİYET 

Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programından muaf sayılmak için aşağıda sayılan şartlardan 

en az birini yerine getirmiş olmak gerekir: 

 Son üç yıl içinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya başka bir üniversitenin 

yabancı dil hazırlık programına iki yarıyıl devam ederek programı başarıyla 

tamamlamış olduğu seviyeyi puanlı bir biçimde belgeleyenler (yaz okulunda devam 

edilen hazırlık programları hariç), 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi veya hazırlık eğitimi veren diğer üniversitelerin 

yapmış oldukları yeterlik sınavından son üç yıl içinde 70 ve üzeri not almış olduğunu 

belgeleyenler, 

 Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şartıyla, Yükseköğretim Kurulu 



3  

tarafından kabul edilen; ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından ÖSYM 

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan güncel eşdeğerlik tablosuna göre, 70 puana 

karşılık gelen (eşdeğer) puanları aldıklarını belgeleyenler (Örneğin YDS’den 70 

almak) 

 En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak 

konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında 

eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını belgeleyenler, 

 
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler belgelerini söz konusu sınavlardan bir 

hafta önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne sunarlar. Yüksekokul Yönetim Kurulu, 

hazırlık programlarının ve sınavların eş değerliğini inceleyerek muafiyet konusunda nihai 

kararı verir. 

 
BÖLÜM 3. SINAV TÜRLERİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 

 
 

3.1. Küçük Sınavlar (Quiz) 

Öğretim programında belirtilen sayıya göre olmak üzere iki yarıyılda da tarihi önceden 

ilan edilen küçük sınavlar yapılır. Amaç, öğrencileri ara sınavlara hazırlamak ve eksiklerini 

görmelerini sağlamaktır. Küçük sınavlarda öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük bilgileri sınanır; 

aynı zamanda okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerileri ölçülüp 

değerlendirilir. Bu sınavların telafi sınavı yapılmaz. 

 
3.2. Ara Sınavlar (Vize) 

Bir yarı yılda 2 ara sınav yapılır. Bu sınavlarda dersin içeriğine göre dilbilgisi ve 

sözcük bilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerileri ölçülüp 

değerlendirilir. Her ders için ayrı yapılan bu sınavlar, önceden belirlenen kriterler 

doğrultusunda hazırlanır ve değerlendirilir. Başhekim onaylı sağlık kurulu raporu olan 

öğrenciler için telafi ara sınav yapılır. 

 
3.3. Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı (Proficiency Test) 

Bu sınavın amacı, öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programlarında eğitim alacak düzeyde 

yabancı dil yeterliğine sahip olup olmadıklarını belirlemektir. Yeterlik sınavı öğrencilerin 

bölümlerinde devam etmek için dil yeterliklerinin uygun olup olmadığını ölçmek için, her 

akademik yılda üç kez uygulanır. Akademik yıl başlangıcında (Eylül) ve 1. yarıyıl sonunda 

(Ocak) uygulanan Yeterlik Sınavlarında öğrencilerin sınavın her aşamasından en az 70 puan 

almaları gerekmektedir. 2. yarıyıl sonunda (Mayıs Sonu-Haziran Başı) yapılan yeterlik sınavı 
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ise diğerlerinden farklıdır. 

 

                  

                  ►►Japonca Hazırlık Yeterlik Sınavı Dilbilgisi, Okuma-Anlama, Konuşma-Dinleme ve Yazı 

Sistemi olmak üzere 4 aşamada yapılır. 

►►1. yarıyıl sonunda (Ocak) yapılan yeterlik sınavına katılabilmek için öğrencilerin derslere 

%85 devam ve yarıyıl sonu 70 puan koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir. 1. yarı yılın 

sonunda yapılan yeterlik sınavında da akademik yıl başlangıcında girilen yeterlik sınavında 

olduğu gibi her aşamadan en az 70 almış olmak gerekmektedir. Bir aşamadan yeterli puanı 

alamayan öğrenciler bir sonraki aşamaya giremezler. 

 
►► 2. yarıyıl sonunda (Mayıs Sonu-Haziran Başı) yeterlik sınavların aktılma-geçme 

koşulları 

 2. yarıyıl sonunda (Mayıs sonu-Haziran başı) yapılan yeterlik sınavına katılabilmek 

için öğrencilerin derslere %85 devam ve yıl sonu 70 puan koşulunu yerine 

getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavının 

tüm aşamalarına girerler ve tüm aşamaların ortalaması başarı puanı olarak 

hesaplanır. Bir sonraki aşamaya girebilmek için geçer not şartı aranmaz.  

 

 Akademik Yıl Başlangıcında (Eylül) Yapılan Yeterlik Sınavı 

Akademik yıl başlangıcında (Eylül) yapılan yeterlik sınavında öğrencilerin sınava 

girebilmesi için bir ön şart bulunmamaktadır. Ancak Japon Dili ülkemizde ilk ve 

ortaöğretim sürecinde müfredata dahil olmayıp, nadir diller arasında yer alması 

sebebiyle, lisans öğrenimi öncesinde yeterli düzeyde edinimi nadir karşılaşılan bir 

durumdur. Buna bağlı olarak, yeterlik sınavına girmek isteyen yeni kayıtlı öğrencilerin 

sayısının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu gerekçelere dayalı olarak, Japonca 

Hazırlık Programı Yeterlik sınavına katılım zorunlu değildir; isteğe bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 

Yeterlik sınavına girebilmek için ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci 

İşlerine dilekçe ile başvurması gerekmektedir.  

Bir önceki yılda başarısız olan öğrenciler de devam ve yıl içi başarı ortalaması şartını 

karşılamasalar bile Akademik yıl başlangıcında (Eylül) yapılan yeterlik sınavına girme 

hakkına sahiptirler. Eylül yeterlik sınavında öğrencilerin sınavın her aşamasından 70 

ve üzeri puan alması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler Yeterlik sınavına 
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girebilmek için Japonca Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen 

tarihlerde dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.  

Yine 2 yıl üst üste kalan öğrencilerden derse devam şartını yerine getirenler de 6569 

sayılı kanunun 28.maddesine göre, 3 yıl içinde 3 kez Eylül yeterlik sınavına girme 

hakkına sahiptirler. Eylül yeterlik sınavında öğrencilerin sınavın her aşamasından 70 

ve üzeri puan alması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler Yeterlik sınavına 

girebilmek için Japonca Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen 

tarihlerde dilekçe ile müracaat etmek zorundadır.  

3.4. Seviye Tespit Sınavı (Placement Test) 

   Japonca Hazırlık Programında 3.3’te açıklanan gerekçelerden dolayı Seviye Tespit 

Sınavı yapılmamaktadır. 

 

3.5. Performans Notu 

Yabancı dil öğrenim sürecinde öğrencilerin sınıf içi faaliyetlere, grup içi çalışma ve 

tartışmalara aktif olarak katılımları gerekmektedir. Ders içi aktif katılım genel 

değerlendirmenin bir parçası olup, ortalamaya direkt etki etmektedir. 

Öğrencilerin derslere devamı, derslerdeki performansı, sınıf dışı online çalışmaları, 

ödev ve projelerdeki başarıları dikkate alınarak dersin öğretim elemanı tarafından verilen 

nottur. 

 
3.6. Dönem Başarısının Belirlenmesi 

Japonca Hazırlık Programında her türlü ölçme faaliyeti 100 puan üzerinden 

değerlendirilir. Tüm derslerde 2 quiz ve 2 ara sınav yapılmaktadır. 

 

 Hazırlık programındaki başarı notu akademik yıl sonunda yapılan yeterlik sınavına 

girebilmek için bir önkoşuldur. Öğrencinin dönem arası yeterlik sınavına girebilmesi 

için birinci dönem başarı notunun en az 70, dönem sonu yapılan yeterlik sınavına 

girebilmesi için iki dönem başarı notu ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Başarı ve %85 devam şartını sağlayan öğrenciler yıl sonu yeterlik sınavına girmeye hak 

kazanır. İki dönem başarı notu ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler yeterlik 

sınavına girmeden programdan başarılı sayılırlar. 

  



6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tablo:1 Dönem Başarı Notunun hesaplanması 

 
 

3.7. Akademik Yıl Sonu Başarı Puanın Hesaplanması 

 

Başarı puanının hesaplanmasında 2. yarıyıl sonunda girilen yeterlik sınavı başarı 

ortalamasının %50'si öğrencinin iki dönem başarı ortalamasının %50'sine eklenerek 

öğrencinin tüm yıl başarı puanı hesaplanır. Ancak, yeterlik sınavından 70’in altında puan 

aldığı takdirde, yıl sonu başarı puanına bakılmaksızın hazırlık programında başarısız kabul 

edilir. 

İki dönem ortalaması 80 ve üzeri olan öğrenciler %85 devam şartını yerine 

getirmişlerse hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girmezler. Bu 

öğrencilerin iki dönem ortalamaları hazırlık sınıfı başarı puanları olarak kabul edilir. 

Aşağıdaki dağılım ilgili akademik yılda kayıt olan veya hazırlıktan daha önceki 

yıllarda başarısız olup destek yılı alan öğrenciler içindir. 

Önceki yıllarda başarısız olan öğrenciler destek yılı almamışlarsa dışarıdan dilekçe ile 

müracaat ederek Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavın her aşamasından en az 70 puan aldığı 

takdirde başarılı sayılırlar. 

 

PERFORMANS %20 

ARA SINAVLAR 2×%25 %50 

 

 

YAZI SİSTEMİ 
%25 

QUIZ'LER 2×%15: %30 

PERFORMANS %20 

ARA SINAVLAR 2×%25 %50 

 

 

OKUMA- 
ANLAMA 

%25 

QUIZ'LER 2×%15: %30 

PERFORMANS %20 

ARA SINAVLAR 2×%25 %50 

 

 
KONUŞMA 

ve  
DİNLEME 

%25 

QUIZ'LER 2×%15: %30 

PERFORMANS %20 

ARA SINAVLAR 2×%25 %50 

 

 

DİL BİLGİSİ 
%25 

QUIZ'LER 2×%15: %30 
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U
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YETERLİK SINAVI

%50

1. aşama %25

2. aşama %25

3. aşama %25

4. aşama %25

YIL İÇİ NOT

ORTALAMASI

%50

1. DÖNEM ORTALAMASI %50

2. DÖNEM ORTALAMASI %50

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tablo:2 Yıl Sonu Başarı Puanının hesaplanması 

 

 

BÖLÜM 4. DERSLERE DEVAM 

 

Dil eğitiminin aralıksız ve etkin şekilde devam edebilmesi için derslere devam son 

derece önemlidir. Derslere düzenli devam eden öğrencilerin bu durumu sınıf içi başarı 

notuna da katkı sağlar. Öğretim elemanları tarafından verilen devam çizelgelerine her ders 

saati için atılacak imzalarla kontrol edilir. Şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 Hazırlık programında öğrenciler yarıyıl eğitimi süresince derslerin %85’lik kısmına 

devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık 

programını başaramamış sayılır. Bu öğrenciler takip eden akademik yılın başında 

yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavda da başarısız olan 

öğrenciler bir sonraki yıl derslere devam etmek zorundadır. 

 25 saat ders veren Japonca Hazırlık Programında öğrenciler 53 saat devamsızlık 

yapabilirler. Devamsızlığı 54 saat ve üzeri olan öğrenciler başarısız sayılır. 

o 25 Saat ×14 Hafta = 350 Saat ders, %15×350=53 
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 Hazırlık eğitimi bir yıllık bir program olduğu için birinci yarıyıl sonunda 

devamsızlıktan kalan öğrenciler, ikinci yarıyılda hazırlık programına devam 

edemez. 

 Hazırlık sınıfında devamsızlık derslere göre değil, tüm derslerin toplam devamsızlık 

saati üzerinden değerlendirilir. 

 İlgili ders saatinde imza atmayan öğrenciler o ders saatine katılmamış sayılır. 

Öğretim elemanı tarafından sınıfa sunulan imza tutanağının ders saati içinde takibi 

ve imzalanması öğrencinin sorumluluğundadır. İmza tutanağını dersin işlendiği gün 

imzalamayan öğrenciler tutanağa daha sonra imza atamazlar. 

 

BÖLÜM 5. DESTEK YILI 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık programında kayıtlı oldukları ilk yıl başarılı olamayan 

öğrenciler, bir sonraki akademik yılda ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık destek 

programına devam edebilir. Bu öğrencilerin akademik yıl başında ilan edilen süreler içinde 

Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekir. Destek 

yılı alan öğrenciler yeni kayıt olan öğrencilerle aynı devam ve dönem başarı koşullarını 

yerine getirmek zorundadırlar. Aksi taktirde Yeterlik sınavına giremezler. Destek yılı 

almayan öğrenciler ise devam ve dönem içi başarı koşulunu yerine getirmek zorunda 

değildirler. Kayıtlı oldukları ilk akademik yılda başarısız olan öğrenciler destek yılı almadan 

akademik yıl sonunda (Haziran) Yeterlik Sınavına girdiklerinde sınavın her aşamasından en 

az 70 puan almak zorundadırlar. 

 
BÖLÜM 6. İNTİHAL (PLAGIARISM) 

 

İntihal; başka bir bireyin düşüncelerini ve çalışmalarını kaynak göstermeden kendi fikir 

ve ürünlerimizmiş gibi kullanmaktır. Başka kaynaklardan olduğu gibi alınan veya öğrencinin 

kendisinin yapmadığı tespit edilen ödev ve projeler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

 

 

BÖLÜM 7. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 

 

Her kur veya dönem başında sınıflar için birer öğretim görevlisi sınıf danışmanı olarak 

atanmaktadır. Danışman öğretim görevlileri aşağıda belirtilen konulardan sorumludur: 

 öğrencilerin şikayet, talep, istek ve sorunlarının dinlenmesi, 

 muhtemel çözümlerin bulunması, 
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 gerektiğinde bu konuların idarecilere aktarılması, 

 öğrencinin sorununa ilişkin ilgili birime/kişiye yönlendirilmesi, 

 öğrencilerin eğitim-öğretime ilişkin yaşayabilecekleri sorunların çözümlerinin 

aranması, 

Herhangi bir konuda şikâyet, istek, soru, itiraz veya talep sahibi öğrenci öncelikle 

danışman öğretim elemanı ile görüşmelidir. Öğrenci danışman öğretim elemanı ile yaptığı 

görüşme neticesinde sorununu çözememişse sırasıyla koordinatörlük, bölüm başkanlığı ve 

yüksekokul müdürlüğüne müracaat edebilir. 

Öğrenciler şikâyet, talep veya dilekçeye konu olan durumun gerçekleştiği tarihten 

itibaren en geç bir hafta içinde sırasıyla yukarıda belirtilen mercilere müracaat etmelidir. 

Yukarıda belirtilen sıra takip edilemeden yapılan görüşme talepleri kabul edilmeyecektir. 

 
BÖLÜM 8. SINIF/ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programında sınıfların şubelendirmesi Hazırlık Eğitimi 

Bölümü tarafından yapılmakta olup öğrencilerin istekleri doğrultusunda şube değişikliği 

kesinlikle yapılmaz. Ancak sınıf içinde herhangi bir disiplin problemi ortaya çıkması veya 

şube kapama/birleştirme gibi durumlarda bölüm başkanlığı gerekli gördüğü takdirde 

öğrencilerin şubelerini değiştirebilir. 

 
BÖLÜM 9. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNTERNET SAYFASI 

 

Hazırlık sınıfı ile ilgili ilanlar, bilgilendirmeler, mevzuat, sınav örnekleri, dilekçe 

örnekleri, ekstra materyaller gibi öğrencileri ilgilendiren konulara ilişkin paylaşımlar 

http://ydyo.comu.edu.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada yapılan ilanlar 

öğrencilere tebliğ niteliğindedir. Bu nedenle öğrenciler siteyi detaylı olarak incelemeli ve siteyi 

sık sık takip ederek güncel duyuru ve bilgilendirmelerden haberdar olmalıdır. 

 

BÖLÜM 10. SINIF İÇİ SORUMLULUKLAR 

 

 Öğrenciler ders saatlerine tam olarak uymalıdır. Öğretim elemanının sınıf kapısını 

kapamasıyla ders başladığndan dolayı kapıyı açarak sınıfa girmek için izin istenmesi 

dersin işleyişini bozmaktadır. Bu sebeple sınıf kapısı kapalıysa, kapıyı çalıp sınıfa 

girmek yerine bir sonraki ders saatinin beklenmesi tavsiye olunur. 

 Öğrenciler derslerde gerekli araç ve gereçleri mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. 

 Gerek öğretim elemanlarına gerekse diğer öğrencilere karşı saygı çerçevesinde 

http://ydyo.comu.edu.tr/
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davranışlarda bulunulmalı ve sınıf içinde kullanılan üsluba ve genel ahlak kurallarına 

özen gösterilmelidir. 

 Ders sırasında öğretim elemanlarından izin almadan cep telefonu veya benzer elektronik 

cihazları kullanmak kesinlikle yasaktır. 

 Öğrenciler sınıflarda bulunan araç ve gereçlere zarar vermemelidir. 

 Sınıflardaki bilgisayar, ses sistemi, projeksiyon ve benzeri cihazlar derslerde 

kullanılmaktadır. Bu cihazların izinsiz olarak ders aralarında ve dersler bittikten sonra 

kullanılması yasaktır. 

 Hazırlık sınıfı dersleri bittikten sonra binayı kullanan diğer birimler derslere devam 

edebileceği için bina içinde gürültü yapılmamasına özen gösterilmelidir. 

 
Bütün kurallar sizlere daha etkili ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı sunmak için 

vardır. Önceliğimiz öğrenci yararı ve kaliteli eğitim sunmak ve bir öğrencinin diğer bir 

öğrencinin kaliteli eğitim alma hakkını engellemesinin önüne geçmektir. Öğrenciyi merkez alan 

eğitim anlayışımız, insan odaklı yaklaşımlar, karşılıklı iletişim, hoşgörü, empati ve iyi niyet ile 

herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bütün sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. 

 
BÖLÜM 11. SORU-CEVAP 

S1. Hazırlık eğitimi neden zorunludur? 

 Japonca Öğretmenliği Bölümünde eğitim dilinin %100 Japonca olması nedeniyle 

öğrencilerin dersleri takip edebilmesi ve çalışmalarını uluslararası yayınlar 

standardında sürdürebilmesi için, hazırlık eğitimi zorunludur. Ayrıca lisans eğitimi 

sırasında üniversitemizin ikili anlaşması bulunan  Japonya ve Avrupa’daki  

üniversitelerde eğitim alma şansı ya da çesitli uluslararası projelerde yer alma fırsatı 

yakalayabilmek ve mesleki kariyer için de hazırlık eğitimi önemli bir temel 

oluşturmaktadır. 

 
S2. Yeterlik sınavını geçtim. Yine de hazırlık programına devam edebilir miyim? 

 Hazırlık programından muaf olan veya yeterlik sınavını geçmesine rağmen yine de 

hazırlık programına devam etmek isteyen öğrenciler söz konusu yarıyılda derslerin 

başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne 

başvuruda bulunarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca uygun bulunduğu takdirde 

hazırlık eğitimine devam edebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler muafiyet 

haklarını kaybederler ve hazırlık programına devam eden diğer öğrencilerle aynı 

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. 
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S3. Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır? 

 Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri 

öğrencilerin bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülte ve yüksekokullar tarafından 

yürütülür. Hazırlık eğitiminde kayıt dondurma iki yarıyıl için yapılır. Bu durumdaki 

öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra 

hazırlık programına devam ederler. 

 
S4. Kayıt dondurup o yıl yapılan yeterlik sınavlarına girebilir miyim? 

 Hayır. Akademik yılın başında kayıt donduran öğrenci, gerekli not ortalamaları ve 

devam koşulunu sağlamadığından yarıyıl sonu ve yıl sonu yeterlik sınavlarına 

giremez. Bu durumdaki öğrenciler gelecek akademik yılın başında yapılacak olan 

yeterlik sınavına girebilirler. 

 

S5. Japonca Hazırlık Programını bitirdiğimde başarı belgesi alabilecek miyim? 

 Programı başarı ile bitiren ve yeterlik sınavını geçen tüm öğrenciler, yüksekokula 

başvurmaları halinde, başarı durum belgesi alabilirler.  

 

S6. Japonca Hazırlık Programına devam eden ve bu programı bir akademik yılsonunda 

bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir? 

 Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri başarısız 

oldukları durumda her akademik yılda 3 kez olmak üzere Hazırlık Yeterlik Sınavına 

girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan 

yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler. 

 Hazırlığın zorunlu olduğu Japonca Öğretmenliği Bölümünün öğrencileri hazırlığı 

tamamlayamazlarsa Japonca dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek 

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen, geçerliği olan YDS sınavından 

aldıkları 70 ve üzeri notu ibraz ederek hazırlığı tamamlayabilirler. Öte yandan 

uluslararası JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) hazırlığı tamamlamak 

için geçerli değildir. 

 Bir sonraki akademik yılın başında dilekçe ile yüksekokul öğrenci işlerine müracaat 

ederek bir yılda daha hazırlık eğitimi alabilir (destek yılı). 

 
S7. Hazırlık sınıfında iki kez üst üste kaldığım için kaydım silinecek. Ne yapabilirim? 

 Hazırlığın zorunlu olduğu fakültelerin/bölümlerin/programların öğrencileri kendilerine 
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verilen yasal süre içinde (2 akademik yıl) hazırlığı başarıyla tamamlayamazlarsa 

talepleri üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir 

üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvuruda bulunabilirler. 

 
 3 yıl içinde kullanabileceği 3 sınav hakkından yararlanma hakkını elde edebilmesi için 

hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Bu 

durumda olan öğrenciler sadece her eğitim-öğretim yılı- başında Yabancı Diller 

Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girebilirler. Bu öğrenciler öğrencilik 

haklarından yararlanamaz ve muafiyet şartlarından faydalanamaz. Sınavların sonunda 

başarılı olan öğrencilerin kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden 

devam ederler. 

 

S8. Devamsızlık her ders için ayrı ayrı mı hesaplanır? 

 Hayır. Hazırlık programında devam, tüm derslerdeki toplam devam istikrarını yansıtır. 

Bir öğrencinin bir yarıyılda derslerin en az %85’ine devam etmesi gerekir. 

 
S8. 1. dönem devamsızlıktan kalırsam 2. dönem misafir / dinleyici olarak derslere 

katılabilir miyim? 

 Hayır, katılamaz. 

 

S9. Hastalık durumunda rapor alınması ile ilgili prosedür nasıldır? 

 Hastalığı sebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler, bu rahatsızlığını resmi onaylı bir 

rapor ile kanıtlamak zorundadır. Raporların, rapor süresinin sona erdiği tarihten en geç 

bir hafta sonrasına kadar ilgili idareciye bir dilekçe ile iletilmesi gerekmektedir. 

Belirtilen prosedüre uymayan raporlar geçersiz sayılacaktır. Raporlar sadece ara 

sınavların telafi yapılması içindir. Quizler ve devamsızlık için rapor geçerli 

değildir. 

 
S10. Sınav günleri devamsızlıktan sayılır mı? 

 Quizler ders saatinde yapıldığı gün/saat derste olmayan öğrenciler o saatlerde 

devamsız sayılırlar. Ara sınavların yapıldığı gün devam alınmamaktadır. 

 

S11. Öğretim elemanı derse geç kalırsa ders düşer mi? 

 Hayır. Yüksekokul idaresi veya dersin sorumlusu öğretim görevlisi tarafından dersin o 
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gün yapılamayacağı söylenmediği takdirde dersin başlamasını beklemeniz 

gerekmektedir. 

 

 
S12. Tüm sınıf derse gelmezse ders iptal olur mu? 

 Hayır. Öğrencinin derse gelmemesi bunu mümkün kılmaz. 

 

S13. Arkadaşım derse misafir olarak gelebilir mi? 

 Hazırlık Programı öğrencisi olmayan öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez. 
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AKADEMİK TAKVİM 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ 
 

GÜZ YARIYILI 

16 Eylül 2019 Derslerin Başlaması 

16-17-18 Eylül 2019 Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları (Katılım 

isteğe bağlıdır, dilekçe ile başvuru gereklidir) 

20 Eylül 2019 Yeni kayıtlı öğrencilerin Oryantasyon Programı 10.00-12.00  

 (Katılım Zorunludur) 

20 Eylül 2019 Tekrar öğrencilerin Oryantasyon Programı 14.00-16.00  

 (Katılım Zorunludur) 

20 Aralık 2019 Derslerin Sonu 

05 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin 

Son Tarih 

08-09-10 Ocak 2020 Güz Yarıyılı Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programı  

Yeterlik Sınavları 

BAHAR YARIYILI 

17 Şubat 2020 Derslerin Başlaması 

22 Mayıs 2020 Derslerin Sonu 

12 Haziran 2020 Bahar Yarıyılı Başarı Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin 

Son Tarih 

16-17-18 Haziran 

2020 

Bahar Yarıyılı Japon Dili Eğitimi Hazırlık Programı 

Yeterlik Sınavları 

 


