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RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ
YABANCI DĠL HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yürütülecek
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilgili birimlerinde
yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim öğretimini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ve 49 uncu maddeleri
ile 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği ” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili birim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ve Yabancı diller
Yüksekokulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlahiyat Fakültesi yönetim kurulunu, Yabancı Diller Yüksekokul
yönetim kurulunu,
c) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe
olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,
ç) Kısmen Yabancı Dil Eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az
%30’unun yabancı dilde verildiği eğitimini,
d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
e) Yabancı Dilde Eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği
eğitimini,
f) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda
öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle Ġlgili Genel Esaslar
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsamı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfının amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel
kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve
duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı; Arapça için İlahiyat Fakültesi Dekanlığı diğer diller için
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(3)Yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders en az yirmi, en fazla otuz saat olacak
şekilde ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim
programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek
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zorundadır.
(5) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları müfredatları, ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulu
tarafından bir kısmı ya da tamamı farklı öğrenci gruplarına farklı ders içerikleri sağlayacak şekilde
düzenlenebilir.
Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki durumlardan en az birine sahip olan öğrenciler zorunlu yabancı
dil hazırlık sınıfından muaf olurlar:
a) 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 tamamlayanlar.
b) Müracaat tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde TOEFL, Cambridge ESOL, PTE
sınavlarından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlardan veya
Yeterlilik Sınavından aşağıdaki tabloda gösterilen asgari puanları alanlar.
Sınav Türü

Yeterlilik
Sınavı

Kısmen Yabancı Dilde Eğitim
Yabancı Dilde Eğitim

60
70

TOEFL CAMBRIDGE
IBT
ESOL (FCE/
CAE/ CPE)
72
C
96
C

PTE

YÖK
YDS DİL

55
78

60
80

60
80

c) Daha önce Üniversitenin veya Türkiye’deki başka bir üniversitenin yabancı dilde hazırlık
eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar.
(2) Öğrencilerin, birinci fıkrada belirtilen sınavlardan sahip oldukları sınav sonuç
/eşdeğerlik belgelerinin asıllarını dilekçe ile birlikte kesin kayıt tarihleri içerisinde ilgili birime
teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili yönetim kurulu tarafından sınav sonuç /eşdeğerlik
belgelerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması yeterlilik sınavından önce yapılır. Belgeleri
kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında
öğrenimlerine başlarlar.
Zorunlu hazırlık sınıfı
MADDE 7 –(1) Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara
kayıt yaptıran öğrenciler; öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ile
ilgili dilde bu yönergenin 6’ncı maddesinde belirtilen muafiyet koşullarını sağlayamayanlar,
hazırlık eğitim-öğretimine tabi olurlar. Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programda eğitime
başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamaları zorunludur.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı
oldukları programın öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sırasında
yapılır. Ancak, 6’ncı maddedeki şartlardan birini sağlayan öğrenciler, doğrudan kendi
programlarına kayıt olurlar.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci bir yıl daha
hazırlık sınıfına devam edebilir.
(5) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir.
Ġsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Programlarında isteğe bağlı hazırlık seçeneği bulunan öğrenciler istekleri
doğrultusunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen kontenjana göre hazırlık sınıfı
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okuyabilirler.
(2) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfının süresi bir yıldır. Bu süre öğrencilerin kayıtlı oldukları
programın öğrenim süresinden sayılmaz. Bahar dönemi başındaki yeterlilik sınavından başarılı
olanlar ile hazırlık eğitimlerinden vazgeçtiklerine dair ilgili birime yazılı olarak başvuranlar bahar
döneminde programlarındaki öğrenimlerine başlayabilirler.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları her eğitim-öğretim
yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilir.
(4) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okumak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirlenen
tarihler içerisinde kayıtlı oldukları birime başvuru yaparlar.
(5) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı okumak için başvuran öğrenci sayısının Yüksekokulun
belirlediği kontenjanı aşması durumunda ÖSYM puan sıralaması esas alınarak hazırlık sınıfına
kayıtlar gerçekleştirilir.
(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını
tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam ederler. Bu öğrenciler mezuniyetlerine kadar
yapılan tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık sınıfından vazgeçebilirler.
(7) Lisansüstü öğrenciler, istemeleri halinde, Üniversitedeki mevcut yabancı dil hazırlık
sınıflarından birine kayıt olarak en fazla bir yıl yabancı dil eğitimi alabilirler. Bu süre ilgili
programın azami süresinden sayılmaz.
Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 9 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler ile zorunlu
veya isteğe bağlı hazırlık sınıfında okuyarak başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı kanunun 5 nci
maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan Yabancı Dil derslerinden muaf olurlar.
(2) Ön lisans/lisans öğrencilerinin hazırlık başarı notları/yeterlilik sınavından aldıkları
puanlar/muafiyet notları bu dersler için başarı notu yerine geçer ve akademik not ortalamasına
katılır.
(3) Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler başvurmaları halinde bu derslere kayıt olabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derse Devam, Ara Dönemde Yatay Geçiş, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Devam esasları
MADDE 10 – (1)Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere %80 oranında devam zorunludur.
Devamsızlığı yıllık toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrenciler devamsızlıktan sınıfta kalır ve
yılsonu sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Ancak bir sonraki yeterlilik sınavına girebilirler.
(2) Derslere devam durumu, her ders sorumlusu tarafından izlenerek en geç derslerin son
günü sisteme girilir ve yılsonu sınavlarından önce ilan edilir.
Ara dönemde yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Bahar döneminde Üniversite’ye yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt
yaptırdıkları bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı varsa bahar yarıyılı başındaki yeterlilik
sınavına girme hakları vardır. Yeterlilik sınavında başarısız olmaları durumunda:
(a) Geldikleri üniversitede güz döneminde yabancı dil hazırlık eğitimi almış olan
öğrencilerin geldikleri üniversitede güz döneminde almış oldukları notları güz dönemi notları
olarak işlenir ve bahar yarıyılında hazırlık sınıfına devam ederler.
(b) Geldikleri üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi almamış olan öğrenciler isterlerse
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bahar yarıyılında hazırlık eğitimine devam edebilirler veya bir sonraki öğretim yılının başında
hazırlık sınıfına devam etmek üzere bahar yarıyılında kayıtlarını dondurabilirler.
(2) Bahar döneminde Üniversite’ye yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları
bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı yoksa bu öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfında
okuyamazlar.
Sınavlar
MADDE 12 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde ara sınav, kısa süreli sınav, yıl içi
çalışması, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı yapılır ve bunlar Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
uygulanır. Ayrıca güz ve bahar yarıyılı başında öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini belirlemek
amacıyla Yeterlilik Sınavı yapılır.
(2) Kısa süreli sınavlar haberli veya habersiz olarak uygulanabilir ve telafileri yoktur.
(3) Sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak birden çok
oturumda uygulanabilir.
Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 13 – (1) Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, kısa süreli sınav notunun %15’i, yıl
içi çalışmasının %10’u ve yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir.
(2) Yılsonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan 50 puan alamayan öğrencilere (K) harf notu
verilir.
(3) Kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlardan ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfından
başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden başarı notunun en az 60; yabancı dilde eğitim yapan
programların hazırlık eğitiminden başarılı olabilmek için genel başarı notunun 100 puan üzerinden
en az 70 olması şarttır.
(4) Genel Başarı notunun harf karşılıkları ve anlamları şöyledir:
G: Devam koşulunu yerine getirmiş, genel başarı notu gerekli barajın üstünde olan,
yeterlilik sınavını geçen veya muaf olan öğrenciye verilir.
K: Devam koşulunu yerine getirip başarılı olamayan öğrenciye verilir.
D: Derslere devam ile ilgili koşulları yerine getirmemiş ve yılsonu sınavına girme hakkı
olmayan öğrenciye verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16– (1) Bu Yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

