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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

Amaç  

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında 

uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili ilkeleri düzenlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2- Bu yönerge, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında yabancı 

dil öğretiminde uygulanacak ilkeleri kapsar.  

 

Yasal Dayanak  

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurulunun, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” (04.12.2008 Tarih, 27074 Sayılı Resmi 

Gazete) ve bu yönetmeliğin 5., 7. ve 8. Maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 

(28.06.2009 Tarih, 27272 Sayılı Resmi Gazete) esas alınarak hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar ve Nitelikler 

Tanımlar  

Madde 4-  

(1) Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı: Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran 

ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin öğrenim görecekleri yabancı dildeki 

seviyelerini tespit etmek; zorunlu yabancı dil dersinden ve yabancı dil hazırlık sınıfından 

muaf olup olamayacaklarını belirlemek için yapılan bir sınavdır.  

(2) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye 

yönelik bir sınavdır. Yılsonu yeterlik sınavına hazırlık amacı ile yapılır.  

(3) Mazeret Sınavı: Geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınav, final sınavı ve bütünleme 

sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan bir sınavdır.  
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(4) Küçük Sınav: Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeye teşvik edici nitelikte 

duyurulu ya da duyurusuz yapılan kısa sınavlardır.  

(5) Ödev: Öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamı dışında da 

kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalardan oluşur. 

(6) İlgili Birim: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı açan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı 

Fakülte/Bölüm, Yüksekokul ve Enstitülerdir. 

 

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı  

Madde 5 -  

(1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan 

öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, ilgili birimlerce düzenlenen bir yabancı dil 

seviye tespit ve muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili yabancı dilde öğrencilerin dil 

bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. 

(2) Seviye tespit ve muafiyet sınavından alınan puana göre, öğrencinin; 

a) 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil 

dersinden muaf olup olmayacağı (Muafiyet için ilgili yabancı dil sınavından 100 tam puan 

üzerinden en az 60 – CC puan almış olması gerekir), 

b) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmayacağı (Muafiyet için 100 tam puan 

üzerinden bu sınavdan en az 70 - CB puan almış olması gerekir), 

c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği belirlenir. 

(3) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavından muaftır: 

a) En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu 

bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, 

ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 

b) Bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri 

için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: 

“Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue 

Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache” gibi ) sınavlarda 100 tam 

puan üzerinden Üniversite Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar,  
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c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, 

ÜDS: “Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı”, KPDS: “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı” gibi ) yabancı dil sınavlarından birinden, kayıt yaptırılan üniversite 

senatosunca belirlenen seviyede puan alanlar (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile 

Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar 

 

Hazırlık 

Eğitimi 

İlgili 

Birimlerin 

Muafiyet 

Sınavları 

KPDS ÜDS TOEFL IELTS FCE CAE CPE DALF PNDS 

CBT IBT PBT 

İngilizce 70 60 60 173 61 500 6 B C C - - 

Almanca 70 60 60 - - - - - - - - B2 

Fransızca 70 60 60 - - - - - - - B2  

Arapça 70 60 - - - - - - -- -- - - 

 

(4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puan, sınavın 

yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. 

(5) Hazırlık sınıfından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olan 

öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak 

kazanırlar.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar 

Kayıt  

Madde 6- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam edecek öğrenciler, Üniversitenin belirleyeceği 

kurallara ve takvime göre belirlenen katkı payını yatırarak kayıt olmak veya kayıt yenilemek 

zorundadırlar.  
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Akademik Takvim 

Madde 7- Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Takvimine 

bağlıdır.  

 

Eğitim-Öğretimin Koordinesi ve Komisyonlar 

Madde 8- Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretimin eşgüdümü ilgili birimlerce sağlanır. Eğitim-

öğretimin planlanması ve sınavların uygulanması amacıyla aşağıdaki komisyonlar oluşturulur: 

(a) Program Geliştirme Grubu: Hazırlık sınıfı ders programlarını hazırlamak, geliştirmek ve 

eğitim-öğretimin kalitesini artırmak için yapılacak düzenlemeleri planlamak üzere en az üç 

öğretim elemanından oluşan “Program Geliştirme Grubu” ilgili birim tarafından iki yıl süreyle 

görevlendirilir. 

(b) Sınav Komisyonu: Hazırlık sınıfında gerekli sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve 

değerlendirme yapmak üzere, varsa öncelikli olarak biri ölçme ve değerlendirme eğitimini 

almış en az üç öğretim elemanından oluşan “Yabancı Dil Sınav Komisyonu” ilgili birim 

tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. 

 

Hazırlık Sınıfı Seviye Grupları  

Madde 9- Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden 

başlayacakları, Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre ilgili yönetim kurulları tarafından 

belirlenir. 

Seviye Tespit sınavı sonuçlarına bağlı olarak açılması muhtemel seviye grupları aşağıda 

belirtilmiştir.  

a) Başlangıç Dil Düzeyi 

b) Orta Dil Düzeyi 

c) İleri Dil Düzeyi 

Öğretim başladıktan sonra bir öğrencinin yarıyıl içindeki başarı durumuna göre derse giren 

öğretim elemanlarının ortak önerileri ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir alt veya bir üst 

seviye grubuna intibakı yapılabilir.  
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Seviye Gruplarının Eğitim-Öğretim Programları  

Madde 10- Grupların haftalık dersleri “temel dil becerileri ve kullanımı”, “dilbilgisi”, 

“okuma”, “yazma”, “konuşma”, “tercüme” vb. şeklinde programlanır. Sınıf dışı ödev ve proje 

çalışmaları yürütülebilir. 

 

Devam Zorunluluğu  

Madde 11-Öğrencinin devam zorunluluğu akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık 

toplam ders saati üzerinden en az %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu yerine 

getirmeyen öğrenciler, yılsonu sınavına giremezler. 

 

Hazırlık Sınıfında Devamsızlığın-Başarısızlığın Sonucu 

Madde 12- 

(1) Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan veya başarısız olan ve bunu izleyen eğitim-

öğretim yılı başındaki seviye tespit ve muafiyet sınavında da başarılı olamayan öğrenciler, bir 

yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla 

geliştirip Yeterlilik Sınavına girerek başarılı oldukları veya Çizelge 1'de gösterilen zorunlu 

yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyetinde geçerli sınav türleri ile kabul edilen asgari eşdeğer 

puan aldıkları takdirde, önlisans, lisans veya lisansüstü programına devam edebilirler. 

(2) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan 

öğrenci, isteğe bağlı ya da zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencisi olma durumuna göre, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 

(9).ve (12). fıkralarına bağlı olarak işlem görür. 

 

İzinli Ayrılmak  

Madde 13- Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin izinli ayrılma durumları Yüzüncü Yıl 

Üniversitesinin ilgili yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. 
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Sınavlar ve Değerlendirme 

Madde 14-  

(1) Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az 2 ara sınav, konulara göre sınav komisyonu 

tarafından belirlenecek sayıda da küçük sınavlar yapılır. Küçük sınavlar duyurulu ya da 

duyurusuz olabilir. Yıl içi notu, ara sınavların ortalamasının %60’ı, küçük sınavların 

ortalamasının %20’si sınıf içi etkinlik ve sınıf dışı ödev vb. çalışmaların ortalamasının 

%20’sinin toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı genel başarı notu, yıl içi notunun %40’ı ile 

bahar yarıyılı sonunda yapılan yılsonu sınavı / bütünleme sınavı notunun % 60’ının 

toplamından oluşur. Bu notu 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılırlar. 

(2) Yılsonu sınav notu, yazılı (% 80) ve sözlü (% 20) sınavların toplamından oluşur.  

(3) Ara sınavların tarihleri ilgili birimlerce belirlenir. 

 

Mazeret Sınavı 

Madde 15- 2547 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta ön görülen haklı ve geçerli nedenlerle ara 

sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınavına katılamayan ve mazeretleri ilgili yönetim 

kurulları tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Küçük sınav, seviye 

tespit ve muafiyet sınavları için mazeret sınavı hakkı verilmez. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 16- Sınav sonuçlarına itiraz Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. 

 

Hazırlık Sınıfı Öğretim Süresi  

Madde 17-  

(1) Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat 

yükü 20’den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260’dan az olamaz. Hazırlık sınıfında 

geçirilen süre, öğrencinin önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarında görmekle 

yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz. Hazırlık sınıfına 

devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencinin diplomasına, ilgili yabancı dilden 

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır. 
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip başarıyla tamamlamış olanlar, yabancı dil 

muafiyet sınavında başarılı olanlar, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler; 

önlisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.  

 

Hüküm Bulunmayan Durumlar 

Madde 18 – Bu yönergede yer almayan konularda YÖK’ün ilgili mevzuatı ile YYÜ’nün ilgili 

yönetmelik hükümleri uygulanır.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük  

Madde 19- Bu yönerge 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere 

Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme  

Madde 20- Bu yönerge hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


