MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin zorunlu ve isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim-öğretim programlarının amaçları,
uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıflarında, yürütülecek olan eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına,
sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
b) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
c) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
ç) Müdür: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürünü,
d) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosunda bulunan veya görevlendirme
usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını,
e) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
g) Tekrar Sınıfı: Birinci yıl başarısız olup, ikinci yıl tekrar edilen zorunlu hazırlık sınıfını,
ğ) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,
h) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
ı) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
i) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
k) Yüksekokul: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
l) (Ek bent: R.G.28/04/2014-28985) Türkçe Hazırlık Sınıfı: Yabancı uyruklu öğrenciler için
Türkçe Yeterlilik Sınıfını,
m) (Ek bent: R.G.28/04/2014-28985) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi
Hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 5 – (Değişik: R.G.28/04/2014-28985)
(1) Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının
öngördüğü yabancı dilde, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme,
yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak için verilir. Hazırlık
sınıflarında yabancı dil İngilizcedir.
(2) Hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokulda yapılır.
(3) Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve fakültelerin yetkili kurullarının önerisi, Senatonun
gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile başka dillerde de yabancı dil hazırlık sınıfı
açılabilir.
Muafiyet
MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılmak için aşağıdaki şartlardan
herhangi birini yerine getirmiş olmak gerekir:

a) Yüksekokul tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmak,
b) (Değişik: R.G.21/08/2017-30161) YDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
denkliği kabul edilen diğer sınavlardan en az 65 puan almış olmak,
c) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam
etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak,
ç) Başka bir üniversitenin yaptığı hazırlık sınıfı yabancı dil yeterlilik sınavını başarmış olmak.
(2) (Ek fıkra: R.G.21/08/2017-30161) YDS Zorunlu hazırlık sınıfına tabi olan öğrenciler, birinci
fıkranın (b) bendinde bahsi geçen sınavlardan 65 ve üzeri puan almaları durumunda, aldıkları puanın
sınav sonuç belgesi ile yüksekokula dilekçe ile başvurularını yaparlar. Bu öğrencilerin kayıtları, sınav
sonucunun açıklandığı tarih itibariyle tamamladıkları dönemin sonunda Yüksekokuldan, öğrencisi
oldukları fakülte veya yüksekokullara aktarılır.
Yeterlilik sınavı
MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir ön lisans veya lisans programına
yeni kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfına ait ilgili yabancı dilden; hazırlık sınıfından
muaf sayılabilmek için yeterlilik sınavına girebilir. Yeterlilik sınavına girmeyen öğrenciler zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olma haklarını kaybederler.
(2) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Yeterlilik sınavı tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir.
Tek aşamalı olarak yapılan yeterlilik sınavında öğrencilerin 100 puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekir. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için iki
aşamadan sağladığı not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Yeterlilik
sınavının uygulanma şekli ve tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Herhangi bir sebeple yeterlilik sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) (Ek fıkra: R.G.21/08/2017-30161) Yeterlilik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Güz dönemi öncesinde yapılan Güz Yeterlilik Sınavı ve güz dönemi sonrası bahar dönemi
öncesi yapılan Bahar Yeterlilik Sınavı olmak üzere bir eğitim öğretim yılında iki kez yapılır.
b) Bahar Yeterlilik Sınavına girecek zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin, güz dönemi sonu
itibariyle not ortalamalarının en az 70 olması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler Bahar
Yeterlilik Sınavına katılamazlar.
c) Bahar Yeterlilik Sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin, Yüksekokuldan ilişikleri kesilip
öğrencisi oldukları fakülte veya yüksekokullara kayıtları yapılır.
Kayıt
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt işlemleri, 27/11/2006
tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Seviye tespit sınavı
MADDE 9 – (1) Seviye tespit sınavı; Zorunlu hazırlık sınıfına kayıt olan ve yeterlilik sınavında
başarılı olamayan ve sınava katılmayan öğrenciler ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına kayıt
yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek için yapılır. Değerlendirme 100 tam puan
üzerinden yapılır. Öğrenciler bu sınavdaki başarı düzeylerine göre Yüksek Okul tarafından üç gruba
ayrılır. Bu gruplar;
a) Üst seviye (A); haftada en az 20 (yirmi) ders saati,
b) Orta seviye (B); haftada en az 20 (yirmi) ders saati,
c) Başlangıç seviyesi (C); haftada en az 20 (yirmi) ders saati şeklinde düzenlenir.
(2) Bu gruplar kendi içlerinde başarı düzeyi ve bölümlerine göre farklı gruplara ayrılabilir. İlk
iki hafta sonunda kendi içerisindeki gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup
değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin sınıf
danışmanı veya sınıftan sorumlu Öğretim elemanının yazılı önerisi üzerine birinci ara sınavından
sonra gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu onayıyla grubu değiştirilebilir.
(3) Herhangi bir sebeple Seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan
programının C grubuna yapılır.
Hazırlık sınıfı öğretim esasları
MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı
iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür ve haftalık ders saatleri en az yirmi (20) saat
olarak düzenlenir.
(2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ile akademik takvim, Yüksekokul
Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans
öğrencileri için hazırlık eğitimi derslerine devam zorunludur. Öğrencinin, ilgili grup için öngörülen
toplam yıllık ders saatinin %15’ine devam etmemesi halinde devamsızlıktan sınıfta kalır.
(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına katılamaz.
(5) (Değişik: R.G.21/08/2017-30161) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim
veren ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans
öğrencileri Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu
öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir
defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla
öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilere ilgili
mevzuat hükümlerine göre başarı belgesi verilir, diplomalarına yabancı dil zorunlu hazırlık eğitimini
başarı ile tamamladığı yazılır.
(7) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.
(8) (Ek fıkra: R.G.21/08/2017-30161) İki yılın sonunda hazırlık eğitimini başarı ile
tamamlayamayan öğrencilere yapılacak ilk Güz Yeterlilik Sınavına katılma hakkı verilir. Yapılan
sınavda 100 tam puan üzerinden dil puanıyla öğrenci alan bölümler için en az 70, diğer bölümler için
ise en az 60 puan alan öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve yüksekokullara kayıtları yapılır.
(9) (Ek fıkra: R.G.21/08/2017-30161) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
ve sonrasında yapılan ilk yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi bir eğitim-öğretim yılıdır. Bu süre Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde
lisans ve ön lisans öğrencileri için en çok bir eğitim-öğretim yılı uzatılabilir.
(2) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim
programlarından ders alamaz.
(3) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
(4) Hazırlık eğitimi-öğretimi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının
öngördüğü kanuni azami öğrenim süresine dahil değildir.
Sınavlar ve notlar
MADDE 12 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak, Yıl İçi Sınavları, Yıl Sonu
Sınavları ve Bütünleme Sınavları şeklinde yapılır.
a) Yıl İçi Sınavları şunlardır:
1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Sürpriz küçük sınav (quiz); bir akademik yıl boyunca en
az dört kez sürpriz küçük sınav (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, sürpriz küçük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz. Bu sınavların
mazeret sınavları (Make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır.
2) Ara sınavlar, bir akademik yılda, her yarıyıl iki adet olmak üzere toplam dört kez yapılır.
Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan
ara sınavlar, yılsonu 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 yedi gün içinde yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
3) Sınıf içi başarı notu, öğretim elemanlarının öğrenci ödevleri ve sınıf içi etkinlikleri
değerlendirme notudur. Sınıf içi başarı notuna itiraz edilemez.
b) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Yılsonu sınavları: her akademik yılın sonunda 100 puanlık
bir genel sınav yapılır. Bu sınav, okuma-anlama, dinleme-anlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri
ve bilgisini denetleyerek, öğrencilerin lisans derslerini izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisini
kazanıp kazanamadığını ölçer. Yılsonu sınavı, yazılı veya yazılı/sözlü olarak yapılabilir.
c) Bütünleme sınavına girebilmek için; dersin yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmak gerekir.

(2) Yıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının tarihi akademik takvimde belirlenir. Yıl sonu ve
bütünleme sınavları takvimi sınavlardan on beş gün önce Yükseokul Yönetim Kurulu tarafından
belirlenerek Öğrencilere duyrulur. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler.
Öğrencilerin Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notları; girecekleri Dönem İçi Sınavlar (Sürpriz Küçük
Sınav (Quiz), Ara Sınavlar, Sınıf İçi Başarı Notu) ve Yıl Sonu Genel Sınavından (Final veya
Bütünleme) aldıkları notlar ile belirlenir.
Başarının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti mutlak değerlendirme
yöntemine göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin Yıl İçi Sınav Notu
Ortalaması (YİSNO); o yıl içinde verilen sürpriz küçük sınavlar ortalamasının (Quiz) % 25’i, ara
sınavlar ortalamasının (Mid-term) % 60’ı, ve sınıf içi başarı notu ortalamasının % 15’i toplanarak
hesaplanır.
(2) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Bir öğrencinin yılsonu genel değerlendirme notu
(YSGDN); yıl içi sınav notu ortalamasının (YİSNO) %50’si ile yılsonu/bütünleme sınav notunun %
50’si toplanarak bulunur. Yılsonu genel değerlendirme notunun 100 tam puan üzerinden, dil puanıyla
öğrenci alan bölüm öğrencileri için en az 70, diğer öğrenciler için ise en az 60 puan olması gerekir.
(3) Yeterlilik, seviye tespit, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihte
yapılır. Sınavlara mazeretsiz girmeyen öğrencinin sınav notu sıfır (0)’dır. Mazeretleri nedeniyle,
herhangi bir ara sınava veya yılsonu sınavına katılmayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Sürpriz küçük sınavlar için mazeret sınavı
yapılmaz.
(4) Bütünleme sınavı; yılsonu sınavı yerine geçer ve genel başarı notlarının açıklanmasını takip
eden on beş gün içinde yapılır.
Başarı notunun değerlendirilmesi
MADDE 14 – (Değişik: R.G.28/04/2014-28985)
(1) Zorunlu hazırlık eğitiminin genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notların
puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
a)Puanlar Notlar
Katsayılar
Başarı Durumu
90-100
AA
4.00
Başarılı
80-89
BA
3.50
Başarılı
75-79
BB
3.00
Başarılı
70-74
CB
2.50
Başarılı
60-69
CC
2.00
Başarılı
0-59
K
Başarısız
NA
Devamsız
(2) Dil puanıyla yerleşen öğrenciler için genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan
notların puanları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
a)Puanlar Notlar
Katsayılar
Başarı Durumu
90-100
AA
4.00
Başarılı
85-89
BA
3.50
Başarılı
80-84
BB
3.00
Başarılı
75-79
CB
2.50
Başarılı
70-74
CC
2.00
Başarılı
0-69
K
Başarısız
NA
Devamsız
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 15 – (1) Öğrenciler; ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınav sonuçlarının
ilânından itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının
değerlendirilmesinde maddi hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine,
Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilecek üç öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme
sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim
Kurulunda görüşülerek gerekli düzeltme yapılır, itiraz en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır ve
öğrenciye duyurulur.
(2) Konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara, sürpriz küçük sınavlara ve sınıf
içi başarı notuna itiraz edilemez.
Mazeretler

MADDE 16 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara
sınava katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre
Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı
hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Müdürlükçe belirlenen gün, yer
ve saatte kullanırlar.
(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, ara sınavlar için son sınav tarihinden
itibaren bir hafta içerisinde, yılsonu sınavları için sınav dönemi içerisinde Yüksek Okul Müdürlüğüne
yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.
(3) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara alınmaz. Öğrencilerin, raporlu
oldukları süre içerisinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.
Katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, ilgili mevzuat uyarınca
kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının katkı payı/öğrenim ücretini yatırıp akademik takvimde
belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Başarı belgesi
MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitimine devam ederek başarı ile tamamlamış öğrencilere, ilgili
mevzuat hükümlerine göre Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir.
(2) Yeterlilik sınavı sonucu muaf olan öğrenciler için başarı belgesi düzenlenmez, ancak bu
öğrencilerden isteyenlere yeterlilik sınavından başarılı olduklarını gösterir bir belge verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitiminde Kontenjan, Başvuru ve
Kayıt, Eğitim-Öğretim Süresi, Başarı ve Devam, Başarı Notu
Kontenjan
MADDE 19 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi
kontenjanları Yüksekokulun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilgili fakülte, enstitü,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ilk kayıt tarihleri öncesinde bildirilir.
(2) Hazırlık eğitimine başvuran tüm öğrenciler, belirlenen kontenjan dâhilinde eğitime kabul
edilir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler okul bazında (Fakülte/Yüksek
Okul/Meslek Yüksek Okulu) ÖSYM yerleştirme puan sıralaması esas alınarak kontenjan dâhilinde
hazırlık sınıfına kaydedilir.
(3) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
(4) Toplam kontenjanların dolmaması durumunda, Yüksekokul yönetim kurulu bölümler ve
programlar arası kontenjan aktarımı yapabilir.
Başvuru ve kayıt
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt işlemleri, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.
(2) (Değişik: R.G.21/08/2017-30161) Yüksekokula ön başvurular kayıt işlemleri sırasında
yapılır. Kesin kayıtlar öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının
akademik takvimde belirtilen eğitim öğretiminin başladığı ilk iki haftanın son iş gününe kadar
Yüksekokula şahsen yapılır.
(3) (Değişik: R.G.21/08/2017-30161) Yüksekokula kayıt yaptıran öğrenciler kontenjanlar
dâhilinde değerlendirilerek, hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğrenci listeleri kayıtların bittiği
tarihten itibaren Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(4) (Ek fıkra: R.G.28/04/2014-28985) Her eğitim-öğrenim yılının başında hazırlık talebinde
bulunan ya da bulunmayan ilk kayıt usulü ile kayıt yaptıran öğrenciler Yüksekokul akademik
takviminde belirlenen ekle-sil haftasında hazırlık taleplerinden vazgeçebilirler ya da talep edebilirler.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi yarıyıl esasına
göre yıllık olarak düzenlenir ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre azami öğrenim süresine dâhil
değildir.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı tekrar edilmez.
Başarı ve devam
MADDE 22 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş
ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre başarı belgesi verilir,
diplomalarına yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamladığı yazılır.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili mevzuat
hükümlerine göre Yüksekokul tarafından başarı belgesi verilir.
(3) Hazırlık sınıfında devam koşulunu yerine getirip, başarısız olan öğrencilere devam belgesi
verilir.
(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, hazırlık
eğitiminden vazgeçmiş sayılır.
Başarı notunun değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985)
İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde genel başarı notunun değerlendirilmesinde kullanılan notlar,
puanlar, katsayılar ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:
a)Puanlar Notlar
Katsayılar
Başarı Durumu
90-100
AA
4.00
Başarılı
80-89
BA
3.50
Başarılı
75-79
BB
3.00
Başarılı
70-74
CB
2.50
Başarılı
60-69
CC
2.00
Başarılı
0-59
K
Başarısız
NA
Devamsız
Hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 24 – (Değişik: R.G.28/04/2014-28985)
(1) Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının
öngördüğü yabancı dilde, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme,
yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak için verilir. İsteğe
bağlı hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir. Meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve
enstitülerin yetkili kurullarının önerisi, Senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izni
ile diğer yabancı dillerde de yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.
(2) Hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokulda yapılır.
(3) Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayıp başarı belgesi alan yabancı uyruklu
öğrenciler bölüm/programlarına kayıt yaptırabilirler.
(4) Üniversiteye ilk kayıt usulüyle kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrencilerden, Türkçe
yeterliliği olmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavında başarısız olanlar,
istekleri doğrultusunda bir yıl süreyle Türkçe hazırlık eğitimi alabilirler.
Seviye tespit sınavı
MADDE 25 – (1) Seviye tespit sınavı; zorunlu hazırlık sınıfına kayıt olan ve yeterlilik
sınavında başarılı olamayan ve sınava katılmayan öğrenciler ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçmek için yapılır. Değerlendirme 100
tam puan üzerinden yapılır. Öğrenciler bu sınavdaki başarı düzeylerine göre Yüksek Okul tarafından
üç gruba ayrılır. Bu gruplar;
a) Üst seviye (A); haftada en az 20 (yirmi) ders saati,
b) Orta seviye (B); haftada en az 20 (yirmi) ders saati,
c) Başlangıç seviyesi (C); haftada en az 20 (yirmi) ders saati şeklinde düzenlenir.
(2) Bu gruplar kendi içlerinde başarı düzeyi ve bölümlerine göre farklı gruplara ayrılabilir. İlk
iki hafta sonunda kendi içerisindeki gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup
değiştirmeyen, ancak bulunduğu grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin sınıf
danışmanı veya sınıftan sorumlu öğretim elemanının yazılı önerisi üzerine birinci ara sınavından sonra
gerekli görüldüğü takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu onayıyla grubu değiştirilebilir.
(3) Herhangi bir sebeple seviye tespit sınavına girmeyen öğrencinin kaydı doğrudan
programının C grubuna yapılır.
Hazırlık sınıfı öğretim esasları
MADDE 26 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985)
Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı iki yarıyıldan
oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür ve haftalık ders saatleri en az yirmi saat olarak düzenlenir.
(2) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler, haftalık ders saatleri ile akademik takvim, Yüksekokul
Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir
(3) Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri için hazırlık eğitimi
derslerine devam zorunludur. Öğrencinin, ilgili grup için öngörülen toplam yıllık ders saatinin
%15’ine devam etmemesi halinde devamsızlıktan başarısız olur.

(4) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına ve bütünleme sınavına katılamaz.
(5) (Mülga: R.G.21/08/2017-30161),
(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilere ilgili
mevzuat hükümlerine göre başarı belgesi verilir, diplomalarına yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile
tamamladığı yazılır.
(7) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez.
Sınavlar ve notlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. Sınavlar; Yıl İçi,
Yıl Sonu ve Bütünleme olarak yapılır.
a) Yıl İçi Sınavları şunlardır:
1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Sürpriz küçük sınav (Quiz); bir akademik yıl boyunca en
az dört kez sürpriz küçük sınav (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, sürpriz küçük sınav başladıktan sonra öğrenciyi sınıfa alamaz. Bu sınavların
mazeret sınavları (Make-up) yoktur. Bu sınava giremeyen öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır.
2) Ara sınavlar, bir akademik yılda, her yarıyıl iki adet olmak üzere toplam dört kez yapılır.
Dinleme-anlama, okuma-anlama, dilbilgisi, sözcük bilgisi, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan
ara sınavlar, yılsonu 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 yedi gün içinde yapabilir. Bundan sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
3) Sınıf içi başarı notu, öğretim elemanlarının öğrenci ödevleri ve sınıf içi etkinlikleri
değerlendirme notudur. Sınıf içi başarı notuna itiraz edilemez.
b) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Yılsonu sınavları; her akademik yılın sonunda 100 puanlık
bir genel sınav yapılır. Bu sınav, okuma-anlama, dinleme-anlama, dilbilgisi, yazma ve kelime beceri
ve bilgisini denetleyerek, öğrencilerin lisans derslerini izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisini
kazanıp kazanamadığını ölçer. Yılsonu sınavı, yazılı veya yazılı/sözlü olarak yapılabilir.
c) Bütünleme sınavına girebilmek için; dersin yılsonu sınavına girebilme şartlarını yerine
getirmiş olmak gerekir. Yıl Sonu ve Bütünleme Sınavlarının tarihi akademik takvimde belirlenir.
Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler bu sınava giremezler
(2) Öğrencilerin Yıl Sonu Genel Değerlendirme Notları; girecekleri Dönem İçi Sınavlar
(Sürpriz Küçük Sınav (Quiz), Ara Sınavlar, Sınıf İçi Başarı Notu) ve Yıl Sonu Genel Sınavından
(Final veya Bütünleme) aldıkları notlar ile belirlenir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler; ara sınav, yılsonu sınavı ve bütünleme sınav sonuçlarının
ilânından itibaren yedi gün içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının
değerlendirilmesinde maddi hata yapılıp yapılmadığına dair inceleme isteyebilir. Başvuru üzerine,
Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilecek üç öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme
sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim
Kurulunda görüşülerek gerekli düzeltme yapılır, itiraz en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır ve
öğrenciye duyurulur.
(2) Konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara, sürpriz küçük sınavlara ve sınıf
içi başarı notuna itiraz edilemez.
Mazeretler
MADDE 29 – (1) (Değişik: R.G.28/04/2014-28985) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara
sınava katılamaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre
Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı
hakkı tanınır. Mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Müdürlükçe belirlenen gün, yer
ve saatte kullanır.
(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, ara sınavlar için son sınav tarihinden
itibaren bir hafta içerisinde, yılsonu sınavları için sınav dönemi içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne
yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.
(3) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara alınmaz. Öğrencilerin, raporlu
oldukları süre içerisinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve sınavları
MADDE 30 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince,
birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.
(2) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan bölümlerin öğrencileri, ilk kayıt sonrasında
yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar hariç, hazırlık sınıfı sonrasında kayıtlı oldukları bölüm ya
da programların birinci sınıflarında ortak zorunlu yabancı dil derslerini, birinci yarıyılda yabancı dil I
ve ikinci yarıyılda yabancı dil II olarak alır.
(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Yüksekokul Müdürlüğü
tarafından görevlendirilir. Bu dersler, fakülte dekanlıkları/yüksekokul ve meslek yüksekokulu
müdürlükleri tarafından yürütülür.
(4) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı, Yükseköğretim Kurulu tarafından
öngörülen müfredat çerçevesinde yürütülür.
(5) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak, akademik
takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.
Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet
MADDE 31 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte
Yüksekokul tarafından yeterlilik sınavı yapılır. Bu sınavdan 70 ve üstü not alan öğrenciler, ortak
zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olur.
(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş
öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılma talebinde bulunabilir.
(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, ilgili
birimlerin yönetim kurulları tarafından verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İzin ve disiplin
MADDE 32 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitimine kayıtlı öğrencilerin yıl tekrarını gerektirecek
mazeretleri ve izinli sayılmalarıyla ilgili işlemler, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokulları tarafından yürütülür ve bir hafta içerisinde Yüksekokula bilgi verilir.
(2) Hazırlık eğitimi süresince disiplin, eğitim-öğretim ve görevlendirmelere ait işlemler
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (Değişik: R.G.21/08/2017-30161) (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan
hallerde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Yüksekokul Kurulu ve
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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