B) 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL EĞİTİMİ KAYIT TAKVİMİ
HAZIRLIK KAYIT TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Açıklama

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFINDAN
MUAFİYET BAŞVURULARI

29.08.2022

22.09.2022

(1)

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI
BAŞVURULARI

29.08.2022

09.09.2022

(2,4)

29.08.2022

09.09.2022

(2)

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
MUAFİYET/SEVİYE TESPİT SINAV
ONLİNE BAŞVURULARI
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okuyacak
tüm öğrenciler için
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YABANCI
DİL SEVİYE TESPİT/MUAFİYET SINAVI
(1. AŞAMA - TEST BÖLÜMÜ)
Zorunlu Hazırlık Sınıfı okuyacak tüm öğrenciler
için (Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce)
***Bu sınavdan % 60 ve üzeri başarı sağlayan
öğrencilerin (İngilizce, Almanca ver Fransızca)
21.09.2022 tarihindeki 2. Aşamaya katılmaları
gerekmektedir.

19.09.2022
(2,3,5,7)

(Sınav Saati: 10:00)

*** Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı tek
aşamalı olup, sadece test sınavı
uygulanmaktadır.
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YABANCI
DİL SEVİYE TESPİT/MUAFİYET SINAVI
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okuyacak tüm
öğrenciler için
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YABANCI
DİL SEVİYE TESPİT/MUAFİYET SINAVI

20.09.2022

(2,4,5,7)

(Sınav Saati: 10:00)

21.09.2022

(2. AŞAMA - YAZLI + SÖZLÜ BÖLÜM)

(Yazılı Sınav Saati:
10:00

*** Sadece 19.09.2022 tarihindeki 1. Aşamadan
% 60 puan ve üzeri başarı sağlayan öğrenciler
(İngilizce, Almaca, Fransızca) katılabilirler.

Sözlü Sınav Saati:
11:30)

HAZIRLIK SINIFI YABANCI DİL
MUAFİYET/SEVİYE TESPİT SINAV
SONUÇLARININ İLANI

23.09.2022

ORYANTASYON HAFTASI

26.09.2022

(3,5,7)

(6)

30.09.2022

(7)

Açıklamalar:
(1) Daha önce alınan geçerli ulusal veya uluslararası sınav sonuçları ile yurt dışından alınan
diploma ile muaf olmak isteyen öğrencilerin geçerli belgeleri ile YDYO Öğrenci İşlerine bizzat
başvurmaları gerekmektedir. Geçerli ulusal ve uluslararası sınavlar ve muafiyet koşulları ile
ilgili detaylı bilgi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200823-3.htm adresindeki
Yönetmelikte mevcuttur.
(2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacak tüm öğrencilerin (zorunlu veya isteğe bağlı)
öncelikle http://uludag.edu.tr/ydyo/konu/view?id=9340 adresindeki koşulları okuyup, online
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil hazırlık
okuyabilmeleri için öncelikle Türkçe Dil Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
(3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet/Seviye Tespit Sınavına 2022-2023 eğitim-öğretim
yılında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler
ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık okuyup başarısız olan öğrenciler
katılabilmektedirler.
2 Aşamadan oluşan bu sınavın 1. aşaması çoktan seçmeli sorularda oluşmaktadır, toplam 60
puan üzerinden değerlendirilmektedir ve sınavın düzeyi B1+’dır. 1. aşamadan % 60 ve üzeri
başarı sağlayan öğrenciler 21.09.2022 tarihinde yapılacak 2. aşamaya katılmaya hak
kazanmaktadırlar. 1. aşamada başarısız olan öğrenciler aldıkları puan doğrultusunda zorunlu
hazırlık sınıfındaki uygun modüle yerleştirilirler. 2. aşama yazma sınavı (kompozisyon) ve
konuşma sınavından oluşmaktadır ve test, yazma ve sözlü sınav puanlarının toplamı 60 puan
ve üzeri olan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan lisans eğitimine
başlayabilirler.
İngilizce, Almanca ve Fransızca Hazırlık sınıfları için bu sınav eğitim görecekleri Bursa
Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda (Ali Osman Sönmez Kampüsünde)
yapılacaktır. (Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yol tarifine bu
linkten ulaşılabilir.)
Arapça Hazırlık sınıfları için bu sınav eğitim görecekleri Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde yapılacaktır. (Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yol tarifine bu
linkten ulaşılabilir.) Arapça hazırlık sınıfı muafiyet sınavı tek aşamalı olup, sadece test sınavı
uygulanmaktadır. Test sınavında 60 ve üzeri puan alan öğrenciler Arapça hazırlık sınıfından
muaf sayılırlar.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı devam etmek için başvuruda bulunan öğrencilerin

sayısı o yıl için, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen kontenjanların üstünde olduğu
takdirde yabancı dil hazırlık sınıfına alınacak öğrenciler, o seneki Yükseköğrenime Geçiş
Sınavı puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak belirlenmektedir. İsteğe bağlı hazırlık
sınıfı okumaya hak kazanan öğrencilerin listesi 14.09.2022 tarihinde http://uludag.edu.tr/ydyo
adresinden ilan edilmektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okumaya hak kazanan öğrencilerin
20.09.2022 tarihinde yapılacak sınava katılımları zorunlu değildir. Bu sınava girmeyen
öğrenciler doğrudan temel düzeye kaydedilmektedir. Bu sınava katılıp 60 puan ve üzeri not
alan öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimine katılamazlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına
başvuran ancak kontenjan sebebiyle kabul edilemeyen öğrenciler, bölümlerine devam ederler.

(5) Yabancı Dil Seviyesi olmayan veya başlangıç düzeyinde olan zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık
okuyacak öğrencilerin online başvuru formunda belirtmeleri durumunda Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Muafiyet/Seviye Tespit Sınavlarına katılmalarına gerek yoktur. Bu adaylar doğrudan hazırlık
sınıfı başlangıç seviyesine kaydedilmektedir. Sınıf listeleri oryantasyon programı ile birlikte
23.09.2022 tarihinde http://uludag.edu.tr/ydyo adresinden ilan edilmektedir.
(6) Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınavından başarılı olan öğrenciler akademik takvimde
belirtilen tarihte ders seçimi yaparak bölümlerine başlayabilmektedirler. Sonuçları
bölümlerine yazılı olarak bildirilmektedir. Bu öğrenciler ders seçim işlemleri için okuyacakları
lisans programının bağlı olduğu Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu
öğrenciler aldıkları bu notları doğrultusunda 1. sınıfta okutulan ortak zorunlu Yabancı Dil I ve
II derslerinden muaf sayılırlar.
(7) Oryantasyon programı, katılım linkleri ve sınıf listeleri 23.09.2021 tarihinde
http://uludag.edu.tr/ydyo adresinden ilan edilmektedir. Oryantasyon eğitiminde Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfı Eğitim Modeli, ders programları, ders kitapları, kitap temin işlemleri, sınavlar
gibi konular hakkında sunumlar ve kullanılacak dijital platformlar ile ilgili eğitimler
düzenlenmektedir. Çevrim içi (online) olarak yapılacak oryantasyon eğitimine zorunlu veya
isteğe bağlı okuması kesinleşen tüm öğrencilerin (Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce
Hazırlık) katılımı zorunludur.

