MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSITESİ
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI
TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim ve
sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimöğretimine ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğrenim dili
İngilizce’dir.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı
MADDE 4- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıtlı oldukları
eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin (okuma, anlama, yazma, konuşma gibi) temel
kurallarını öğretmek, lisans derslerini izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisi kazandırmak, çeşitli
alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini kazandırmak, seminer ve tartışmalara etkin olarak
katılabilmelerini ve sosyal hayatta gereken dil iletişimi kurabilmelerini sağlamaktır.
Yabancı dil seviye tespit sınavı
MADDE 5 - (1) İlk defa kayıt olan öğrenciler için, her eğitim öğretim yılının ilk iki haftası
içerisinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil
seviye tespit sınavı yapılır.
(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre;
a) Yabancı dil seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler 2547 sayılı
Kanun’un 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf
sayılır.
b) Yabancı dil seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden en az 80 puan alan öğrenciler yabancı dil
hazırlık sınıfından muaf sayılır.
c) Yabancı dil seviye tespit sınavından 100 puan üzerinden 80 puan ve üzeri alamayan öğrenciler
aldıkları puanlara göre 3 seviyede sınıflandırılırlar.
A Seviye (Upper Intermediate)
B Seviye (Intermediate)
C Seviye (Elementary)

70≤A<80
60≤B<70
C<60

ç) Bu sınava girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfında en düşük seviyeden başlarlar.
Muafiyet
MADDE 6 - (1) Aşağıda nitelikleri belirtilen öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından
muaf tutulurlar;
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu
kurumlarda tamamlayanlar,
b) Hazırlık sınıfı dilinin 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” ve IELTS “International English Language Testing System” gibi
sınavlarda yüz tam puan üzerinden Üniversitemiz Senatosunda belirlenen ve (ç) bendinde belirtilen
puanla başarılı olanlar,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu
tarafından (b) bendindeki sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan
üzerinden Üniversitemiz Senatosunda belirlenen ve (ç) bendinde belirtilen puanla başarılı olanlar,
ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS),
Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS) gibi yabancı dil sınavlarının birinden 70 ve üzeri puan alan veya TOEFL PBT’den 70 (470),
TOEFL İBT’den 70 (65), TOEFL CBT’den 70 (155), IELTS'den 75 (6) ve üzeri puan alanlar bununla
ilgili belgelerini eklemek suretiyle hazırlık sınıfından muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bu talepte
bulunan öğrenciler, Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu
kararı ile kayıtlı oldukları bölümün birinci sınıfından itibaren öğretimlerine devam ederler.
(2) Yönerge’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda
alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yılın geçmemesi
gerekir.
Hazırlık sınıfı öğrenim süresi
MADDE 7- (1) Öğrencinin hazırlık sınıfında, geçirdiği süre eğitim- öğretim süresinden sayılmaz
ve bölümünde görmekle yükümlü olduğu derslerin kredi saatleri dikkate alınmaz.
(2) Hazırlık sınıfı öğrenim süresi her yıl akademik takvimle belirlenir.
(3) Hazırlık sınıfı öğrencileri eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında akademik takvimde
belirlenen süreler içerisinde katkı payını/öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.
(4) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil 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
lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 8- (1) Hazırlık sınıfında derslerin % 80’inden az olmamak koşuluyla devam zorunludur.
Devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık oranı % 20’yi aşan öğrenciler
devamsız kabul edilir ve başarısız sayılır.
Ders içerikleri ve sınavlar
MADDE 9 - (1) Yabancı dil hazırlık biriminde okutulacak dersler, ders içerikleri, ders
materyalleri ve araçları “Program Geliştirme Grubu” tarafından; sınavlar ise “Materyal ve Sınav
Hazırlama Grubu” tarafından hazırlanır. Program Geliştirme Grubu ve Materyal ve Sınav Hazırlama
Grubu, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın teklifi ve Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edildikten
sonra uygulanır.
Öğrencilerin Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notları; girecekleri Dönem İçi Sınavlar (Bilgi
Yoklama Sınavı (Quiz), Ara Sınavlar, Sınıf İçi Başarı Notu) ve Yıl Sonu Genel Sınavından (Final)
aldıkları notlar ile belirlenir.
(2) Dönem İçi Sınavlar
a) Bilgi Yoklama Sınavı (Quiz)
Bir akademik yıl boyunca en az 5 kez bilgi yoklama sınavı (Quiz) yapılır. Bu sınavların amacı
öğrencileri ara sınavlara hazırlamaktır. Bu sınavlar 10-20 dakikalık ya da bütün bir ders saatini
kapsayabilir. Bu sınavlar; ders programlarında belirtilmez, öğretim elemanları ve öğrencilere ilan
edilmeksizin herhangi bir gün ve herhangi bir ders içinde uygulanır. Bu sınavlara yalnızca o anda derste
olan öğrenciler girebilir. Öğretim elemanları, bilgi yoklama sınavı başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa
alamaz. Bu sınavların Mazeret Sınavları (Make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan "0"
(sıfır) alır. Bu sınavların öğrencilerin yıl sonu genel değerlendirme notuna katkısı, bu Yönerge’nin
10’uncu maddesinde belirtilmiştir.

b) Ara Sınav (Mid-term)
Bir akademik yılda, her yarı yıl 2 adet olmak üzere toplam 4 (dört) ara sınav yapılır. Bu sınavların
öğrencilerin yıl sonu genel değerlendirme notuna katkısı, bu Yönerge’nin 10’uncu maddesinde
belirtilmiştir.
Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi, konuşma ve yazma bölümlerinden
oluşan ara sınavlar, yıl sonu genel sınavına hazırlayıcı ve yönlendirici nitelikte olmalıdır.
Ara sınavların süresine ilgili Materyal ve Sınav Hazırlama Grubu karar verir. Ara sınav tarihleri,
Üniversite Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak Yüksekokul Müdürlüğü
tarafından en az 15 (on beş) gün öncesinden öğrencilere duyurulur.
Öğrenciler sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını sınavların ilanından en geç 7 (yedi) gün içinde
yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
c) Sınıf İçi Başarı Notu (Class Performance Grade)
Sınıf İçi Başarı Notu ilgili öğretim elemanları tarafından dönemsel olarak verilen nottur. Sınıf içi
başarı notu ilgili öğretim elemanları tarafından kaydedilerek diğer notlarla birlikte dönem sonunda
"Materyal ve Sınav Hazırlama Grubuna" teslim edilir. Sınıf içi başarı notlarının öğrencilerin yıl sonu
genel değerlendirme notuna katkısı, bu Yönerge’nin 10’uncu maddesinde belirtilmiştir.
Sınıf İçi Başarı Notu, o sınıfa giren öğretim elemanlarının her dönem sonunda öğrencinin derslere
devamını, derslerdeki etkinliğini, ödev ve projelerdeki başarılarını dikkate alarak verdikleri notlardır.
(ç) Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Exam)
Her akademik yıl sonunda 100 puanlık bir genel sınav yapılır. Bu sınav, okuma-anlama, dinlemeanlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri ve bilgisini denetleyerek, öğrencilerin lisans derslerini
izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisini kazanıp kazanamadığını ölçer.
Sınavın tarihi, yeri ve süresi en az 15 (on beş) gün önceden duyurulur. Devamsızlık sınırını aşan
öğrenciler bu sınava giremezler.
Bu sınavın öğrencilerin yıl sonu genel değerlendirme notuna katkısı, bu Yönerge’nin 10’uncu
maddesinde belirtilmiştir.
Başarının belirlenmesi
MADDE 10- (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notu (YSGDN), o yıl içinde
verilen bilgi yoklama sınavlarının ortalamasının (Quiz) % 20’si, ara sınavların ortalamasının (Mid-term)
% 30’u, yıl sonu genel sınavının (Final exam) % 40’ı ve sınıf içi başarı notlarının ortalamasının % 10’u
toplanarak hesaplanır. Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notu (YSGDN) bu oranlar göz
önüne alınarak hesaplanır.
Başarı ve başarısızlık durumu
MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfı sonunda yıl sonu genel değerlendirme notu 70 ve üzeri puan alan
öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümün birinci (I.) sınıfına devam ederler. Kendilerine yabancı dil başarı
belgeleri verilir. Bağıl değerlendirme yöntemi hazırlık sınıfı için uygulanmaz.
Başarı Notu
AA
BA
BB
CB
CC

Katsayı Karşılığı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00

Yüzde Karşılığı
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74

Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notu 0-69 arasında olan öğrenciler ise yabancı dil
hazırlık öğreniminden başarısız sayılır.
(2) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan
seçmeli derslere yer verilen yüksekokul öğrencileri; hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe
bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı olamasalar bile, lisans programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler; kısmen veya
tamamen yabancı dille okutulanların dışında, sadece Türkçe olarak verilen seçmeli dersleri alabilirler.

(3) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci,
ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla
geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu taktirde, girmeye hak kazandığı
yabancı dille verilen lisans öğretim programına devam edebilir.
(4) Yükseköğretim Genel Kurulu’ndan zorunlu hazırlık sınıfı açma onayının alındığı öğretim yılının
başından itibaren öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri şarttır.
(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olup bölümlerindeki lisans derslerini almaya hak
kazanan öğrenciler, İngilizce olarak okutulacağı belirlenen zorunlu ve seçmeli dersleri (toplam ders kredi
saatlerinin asgari %30’luk kısmı) almak zorundadır.
Yaz okulu
MADDE 12-(1) Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler yaz okuluna katılamazlar.
a) Yabancı dil hazırlık öğreniminden başarısız olan öğrenciler; isterlerse yaz okulu kapsamında
açılacak olan yabancı dil destek kursuna devam edebilirler ve kursun sonunda yapılan sınavda başarılı
olanlar kayıtlı oldukları bölümün birinci (I.) sınıflarına devam ederler. Bu öğrencilere başarı belgesi
verilmez. Ancak yapılan sınavda başarısız olanlar, kayıtlarını yenileyerek tekrar hazırlık sınıfına devam
edebilirler. Bu öğrenciler güz yarıyılı başında yapılacak olan yabancı dil seviye tespit sınavına
katılamazlar.
b) Hazırlık sınıfının ikinci yılında da başarısız olan öğrenciler; isterlerse yaz okulu kapsamında
açılacak olan yabancı dil destek kursuna devam edebilir. Bu kursun sonunda yapılan sınavda başarısız
olan öğrenciler, güz yarıyılı başında yapılacak olan yabancı dil seviye tespit sınavına katılamazlar.
Mazeret sınavı
MADDE 13- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nde belirlenen haklı ve geçerli nedenlere dayanan mazereti nedeniyle ara sınavlarına veya
yıl sonu genel sınavına katılamayan ve sınavdan sonraki 10 (on) gün içerisinde durumunu belgeleyen
öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar veya yıl sonu genel
sınavı için Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca
belirlenen tarihlerde ilgili sınav dönemini takip eden günde mazeret sınavı yapılır. Ancak Yabancı Dil
Seviye Tespit Sınavı ve Bilgi Yoklama Sınavları (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu,
Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Senato Kararları, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 15- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu’nca 17/06/2009 tarih ve 63/1-3 sayılı
kararı ile kabul edilmiş bulunan ‘‘Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji
ve İşletmecilik Yüksekokulu Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’’,
bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
17.06.2009
63/1
Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
05.08.2009
67/1

