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T.C.
RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ
YABANCI DĠL HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilgili
birimlerinde yürütülen zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsam,
uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde
yürütülen zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin kapsam, uygulama ve
değerlendirme esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 ve 49 uncu maddeleri
ile 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de 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) Akademik takvim: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik takvimlerini,
b) Ara sınav: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince ve her düzeyde en az bir defa
ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
c) Birim/İlgili birim: İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ç) Bütünleme sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden fakat yıl sonu
sınavına katılamayan yahut yıl sonu sınavına katılıp başarısız olan öğrencilerin iştirak
edebileceği ve ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
d) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını,
e) Düzey sonu sınavı: Yabancı dil hazırlık seviye gruplarındaki öğrencilerin bir üst yabancı
dil düzeyine geçişine yönelik olarak ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
f) Hazırlık programı: İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yürütülen zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim programını,
g) İlahiyat Fakültesi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
ğ) İlgili kurul: İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Kurulunu,
h) İlgili yönetim kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Yabancı Diller Yüksekokul
Yönetim Kurulunu,
ı) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi: Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe
olan programlara kayıtlı öğrencilerin talepleri üzerine aldıkları yabancı dil hazırlık eğitimöğretimini,
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i) Kısmen yabancı dilde eğitim: Program eğitim-öğretim müfredatının toplam kredisinin en
az %30’unun yabancı dilde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,
j) Öğrenci: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,
k) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,
l) Program: Üniversite birimleri tarafından yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarını,
m) Proje/ödev dosyası: Seviye grupları kapsamında yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine
devam eden öğrencilerin, her bir yabancı dil düzeyi dairesinde tamamlaması gereken yazılı ve
sözlü çalışmalardan oluşan dosyayı,
n) Seviye grupları: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı esas alınarak tespit edilen ve
yabancı dil düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin dâhil edildiği yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimi seviye gruplarını,
o) Sınıf içi değerlendirme notu: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden
öğrencilerin, derse katılım, derse devam, proje/ödev dosyaları ile ilgili birimlerce tespit edilen
diğer değişkenler hesaba katılarak eğitim-öğretimi yürüten öğretim elemanlarınca belirlenen
notunu,
ö) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
p) Yabancı dil düzey belirleme sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
bulunan bir programa kaydolan öğrenciler, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
bulunan bir programa kaydolan ve bu eğitim-öğretimi talep eden öğrenciler ile yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimini ikinci defa tekrar eden öğrenciler için yabancı dil düzeylerinin
tespitine yönelik olarak ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
r) Yabancı dilde eğitim: Program eğitim-öğretim müfredatının toplam kredisinin
tamamının yabancı dilde yürütüldüğü eğitim-öğretimi,
s) Yabancı Diller Yüksekokulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunu,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YDT: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yabancı Dil Testini,
u) Yeterlik sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulacak öğrencilerin
tespitine yönelik olarak ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
ü) Yıl sonu sınavı: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden ve bu Yönerge
kapsamında belirtilen yabancı dil düzeylerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin katılacağı ve
ilgili birimlerce düzenlenen sınavı,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
z) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi: Eğitim-öğretim müfredatının toplam
kredisinin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlara kayıtlı öğrencilerin
devam etmek zorunda oldukları yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimiyle Ġlgili Genel Esaslar
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı:
a) Yabancı dilin temel kurallarını öğretmek.
b) Yabancı dile ilişkin öğrencilerin kelime hazinesini geliştirmek.
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c) Öğrencilerin, öğrenim gördükleri yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilmesi
ile kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.
(2) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür. Ancak Arapça için hazırlık eğitim-öğretimi,
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.
(3) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi kapsamındaki haftalık ders saati en az yirmi, en
fazla otuz saattir. Haftalık ders saati, ilgili kurul tarafından belirlenir.
(4) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin müfredatı, ilgili kurulca belirlenir. İlgili kurul,
farklı öğrenci grupları için farklı ders içerikleri barındıran müfredatlar belirlemeye yetkilidir.
(5) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler, kayıtlı bulundukları
programın katkı payını/öğrenim ücretini, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde öder.
Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan öğrenci, zorunlu yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulur:
a) Eğitim-öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede,
o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, bu kurumlardaki
ortaöğrenimini, programa kayıt tarihinden önceki son üç yıl içerisinde tamamlayanlar.
b) Programa kayıt tarihinden önceki son beş yıl içerisinde, Yükseköğretim Kurulu Yabancı
Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen sınavlar kapsamında,
kısmen yabancı dilde eğitim yürüten programlara kayıtlı öğrencilerden “YDS, YÖKDİL veya
eşdeğer sınavdan en az 60 puan” alanlar.
c) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara YDT puanı ile yerleşen öğrencilerden
“YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan en az 80 puan” alanlar.
ç) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan programlara YDT puanı ile yerleşmeyen öğrencilerden
“YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan en az 60 puan” yahut eşdeğer notları alanlar.
d) Aşağıdaki tabloda gösterilen asgari puanları, ilgili birimlerce akademik takvimde
belirtilen tarihlerde düzenlenen yeterlik sınavlarından alanlar.
Sınav Türü
Kısmen Yabancı Dilde Eğitim
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi
YDT Puanı ile Yerleşip Yabancı Dilde Eğitim Alanlar
YDT Puanı ile Yerleşmeyip Yabancı Dilde Eğitim
Alanlar

Yeterlik Sınavı
70
70
70
70

YÖKDĠL/ YDS
60
60
80
60

e) Herhangi bir yükseköğrenim kurumunda, programa kayıt tarihinden önceki son üç yıl
içerisinde İngilizce hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmuş olanlar, YDT puanı ile yerleşilen
programlar için CEFR doğrultusunda “üst-orta seviye” olan B2 düzeyi başarıyla tamamlamış
olanlar ve diğer programlar için CEFR kapsamındaki “orta seviye” olan B1+ düzeyi başarıyla
tamamlamış olanlar.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmayı talep eden öğrenciler, talep
dilekçesi ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muafiyet şartlarından herhangi
birisini sağladıklarını gösterir belgelerin asıllarını, ilgili birimce düzenlenecek yeterlik
sınavından en geç bir hafta önce, ilgili birime teslim eder. Muaf tutulmaya ilişkin karar, ilgili
yönetim kurulu tarafından, düzenlenecek yeterlik sınavı tarihinden önce alınır. Yabancı dil
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hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programdaki eğitimöğretimlerine başlar.
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 7 – (1) Kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim yürütülen programlara
kayıtlı öğrencilerden; yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile bu Yönergenin 6 ncı maddesi
hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulmayanlar, yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimine tabi olur. Bu öğrencilerin kayıtlı bulundukları programda eğitimöğretime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlamaları
gerekir.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi bir yıldır. Hazırlık eğitimöğretiminin azami süresi ise iki yıldır. Ancak hazırlık eğitim-öğretiminin süresi, kayıtlı
bulunulan programın öğrenim süresinden sayılmaz. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimöğretimini iki yıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin, kayıtlı bulundukları
programla ilişiği kesilir ve haklarında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kayıt işlemleri, programa kayıt
esnasında yapılır.
(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini; YDT puanı ile yerleşilen programlar
için CEFR doğrultusunda “üst-orta seviye” olan B2 düzeyinde başarıyla tamamlayanlar ile diğer
tüm programlar için CEFR kapsamındaki “orta seviye” olan B1+ düzeyinde başarıyla
tamamlayanlar, akademik takvimde yer alan güz ve bahar yarıyıllarının sonunda düzenlenen yıl
sonu sınavına katılabilir.
(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin birinci yılında başarılı olamayanlar,
takip eden akademik yılın başında düzenlenecek yabancı dil düzey belirleme sınavına girmek
zorundadır. Bu sınava katılan ve ilgili birimce tespit edilen puan barajının altında puan alan
öğrenciler, yeterlik sınavına iştirak edebilir. Yeterlik sınavında da başarılı olamayanlar, zorunlu
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini, derse devam şartlarına uyarak tekrar eder. Ancak kendi
imkânları ile yabancı dil eğitim-öğretimine devam etmeyi talep eden öğrenciler, talep
dilekçelerini yeterlik sınav sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden 5 (beş) gün içerisinde ilgili
birime teslim etmek zorundadır. Bu öğrenciler, yeterlik sınavına girip başarılı olarak ya da YDS,
YÖKDİL veya eşdeğer sınavdan, bu Yönerge kapsamında belirtilen asgari puanı alarak zorunlu
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini tamamlayabilir.
Ġsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 8 – (1) Kayıt yaptırdıkları program kapsamında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
eğitim-öğretimi bulunan öğrenciler, akademik takvimde gösterilen tarih aralığında, kayıtlı
bulundukları birime başvurarak bu eğitim-öğretimi talep edebilir. Öğrenciler, isteğe bağlı
yabancı dil-hazırlık eğitim-öğretimine, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen
kontenjanlar dairesinde kabul edilir. Kontenjanlar ile başvuru tarihleri ve koşulları, her akademik
yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilir. Kayıtlar, başvuru yapan öğrenci
sayısının Yüksekokul tarafından belirlenen kontenjanları aşması durumunda, ÖSYS puan
sıralamaları esas alınarak tamamlanır.
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi bir yıldır. Bu süre,
öğrencilerin kayıtlı bulundukları programın öğrenim süresinden sayılmaz. Akademik yıl
içerisindeki bahar yarıyılında düzenlenen yeterlik sınavından başarılı olanlar, kayıtlı bulundukları
programlardaki öğrenimlerine ilgili dönemde başlar.
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(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı olamayanlar, yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimine devam edemez. Bu öğrenciler, kayıtlı bulundukları programdan
mezun oldukları tarihe kadar düzenlenen yeterlik sınavlarına katılabilir.
(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları birime başvurarak isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi talep edebilir. Bu öğrenciler için düzenlenecek yabancı
dil hazırlık eğitim-öğretiminin süresi azami bir yıldır. Bu süre, ilgili programın azami süresinden
sayılmaz.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler, akademik yıl
içerisindeki ara dönemlerde bu eğitimden vazgeçerek kayıtlı bulundukları programlardaki
eğitim-öğretimlerine geçiş yapamaz.
Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 9 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulan öğrenciler
ile zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayanlar,
2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu olan
yabancı dil derslerinden muaftır.
(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin, yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin başarı
notları ile yeterlik sınavından yahut yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muafiyet sağlayan
sınavlardan aldıkları puanlar, zorunlu yabancı dil derslerinin başarı notu yerine geçer ve
akademik not ortalamasına katılır. Not yükseltmek isteyen öğrenciler, bu yöndeki taleplerini
içeren dilekçe ile kayıtlı bulundukları birime başvurmaları hâlinde, zorunlu yabancı dil derslerine
kaydedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derse Devam, Yatay Geçiş ve Ölçme-Değerlendirme Esasları
Derse devam esasları
MADDE 10 – (1) Öğrenciler, yabancı dil düzeylerine göre dâhil edildikleri her seviye
grubundaki toplam derslerin en az %80’ine devam eder. Bir seviye grubundaki devamsızlık
oranı, diğer düzeylere aktarılamaz. Bir seviye grubunda %80 devamlılık sağlamayan öğrenciler,
ilgili seviye grubunun düzey sonu sınavına katılamaz ve not ortalamasına bakılmaksızın
devamsız sayılır. Bu öğrenciler, devamsız sayıldıkları seviye grubunda düzey tekrarı yapar.
(2) Derse devam durumu, her ders sorumlusu tarafından izlenir ve son ders gününden önce
Üniversitenin REBİS bilgi yönetim sistemine kaydedilir. Devam durumuna ilişkin kayıtlar, yıl
sonu sınavlarının düzenlenme tarihinden önce ilgili birim tarafından ilan edilir.
Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilgili mevzuat hükümlerine göre yatay geçiş yapan
öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi muafiyet durumları, bu Yönergenin 6 ncı
maddesi doğrultusunda değerlendirilir.
(2) Bahar yarıyılında yatay geçiş yapılan programın zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimöğretimi içermesi durumunda, yabancı dil düzey belirleme sınavına girilmesi zorunludur. Sınava
katılan ve ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen puan barajının üstünde puan alan öğrenciler,
bahar yarıyılı başında düzenlenen yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olanlar,
kayıtlı bulundukları programın eğitim-öğretimine devam eder. Yeterlik sınavında başarılı
olamayanlar, ilgili birimce düzenlenen yabancı dil düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun
seviye gruplarına yerleştirilir.
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(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim bulunan programlara bahar yarıyılında
yatay geçiş yapan öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak istemeleri halinde
eğitim öğretime bir sonraki akademik yılın güz yarıyılında başlarlar. Bu öğrencilerin bahar
yarıyılında kayıtları dondurulur.
(4) Yatay geçiş öncesinde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi tamamlamamış ve yabancı
dil düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre yeterlik sınavına girme hakkı kazanamamış
öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, yabancı dil düzeylerine uygun seviye gruplarına bahar
yarıyılında yerleştirilir. Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine bir sonraki akademik yılda
başlamayı talep eden öğrencilerin kayıtları, bahar yarıyılında dondurulur.
Sınavlar
MADDE 12 – (1) Yabancı dil eğitim-öğretimi süresince düzenlenen sınavlarda
Üniversitenin ilgili mevzuatı uygulanır. Sınavlar; yazılı, sözlü veya işitsel olarak ayrı ayrı yahut
yazılı, sözlü ve işitsel olarak birlikte düzenlenebilir. Sınavlar, bir veya daha fazla oturumdan
oluşabilir.
(2) Yabancı dil düzey belirleme sınavı sonucuna göre ilgili yönetim kurulu tarafından
belirlenen puan barajının altında puan alan ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, doğrudan yabancı dil
hazırlık eğitim-öğretimine başlatılır. Öğrenciler, yabancı dil düzeylerini gösteren sınav
puanlarına uygun seviye gruplarına yerleştirilir.
(3) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılı başlarında düzenlenir. Yabancı dil düzey belirleme
sınavı için ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen puan barajının üstünde puan alan
öğrenciler, yeterlik sınavına katılabilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini tekrar
etmekle birlikte anılan puan barajının altında kalan öğrenciler de yeterlik sınavına katılabilir.
(4) İlgili birimin gerekli gördüğü hâllerde ve ilgili kurulun kararı ile yabancı dil düzey
belirleme sınavı ve yeterlik sınavı, tek sınav olarak uygulanabilir.
(5) Ara sınavlar, öğrencilerin yabancı dil düzeylerine göre oluşturulan her bir seviye
grubunda en az bir defa düzenlenir. Ara sınavların takvimi, akademik takvimle uyumlu olacak
şekilde ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilir.
(6) Öğrencilerin yabancı dil düzeylerine göre oluşturulan her bir seviye grubunda, düzey
sonu sınavı düzenlenir. Düzey içi devamsızlık barajını aşmayan öğrenciler, düzey sonu sınavına
katılabilir. Düzey sonu sınavı notu ile düzey başarı ortalamaları birlikte değerlendirilerek,
öğrencilerin bir üst düzey için oluşturulan seviye grubuna dâhil edilmesine karar verilir.
(7) Akademik yılın başında gerekli görülmesi ve ilgili kurulun kararı ile ara sınav ve düzey
sonu sınavı birleştirilebilir. Bu durumda, ara sınav için düzenlenen mazeret sınavı, düzey sonu
sınavı için de mazeret sınavı niteliğindedir.
(8) YDT puanı ile yerleşilen programlar için yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini CEFR
doğrultusunda “üst-orta seviye” olan B2 düzeyinde başarıyla tamamlayanlar ile diğer tüm
programlar için yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini CEFR doğrultusunda “orta seviye” olan
B1+ düzeyinde başarıyla tamamlayanlar, yıl sonu sınavına katılabilir. Belirtilen düzeyleri güz
yarıyılının sonu itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlamış öğrenciler, güz yarıyılı sonunda
düzenlenen yıl sonu sınavına katılabilir.
(9) Akademik yılın sonunda derse devam şartlarını yerine getiren ancak yıl sonu sınavına
katılmayan öğrenciler ile anılan sınavda başarılı olamayan öğrenciler, akademik takvime uygun
bir şekilde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte bütünleme sınavına katılabilir.
(10) Kısa süreli sınavlar, haberli yahut habersiz olarak telafileri olmaksızın ilgili birimce
düzenlenir.
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(11) Kısa süreli sınavlar ve ders dışı çevrim içi platform faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili
kurullarca belirlenir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 13 – (1) Yabancı dil düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre CEFR esas alınarak
açılması muhtemel seviye grupları şunlardır:
a) Başlangıç seviyesi: A1-A2,
b) Temel seviye: A2-B1,
c) Orta seviye: B1+,
ç) Üst-orta seviye: B2.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen seviye gruplarının her biri için ağırlıklı not
ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) olan öğrenciler, ilgili seviye grubunda başarılı
sayılır ve bir üst düzeydeki seviye grubuna devam eder. Belirtilen not ortalamasını sağlayamayan
öğrenciler ile düzey içi devamsızlık barajını aşanlar, bulundukları düzeyi tekrar eder.
(3) İngilizce hazırlık eğitim-öğretimi kapsamındaki bir düzeyin değerlendirme araçları ve
düzey notu içerisindeki ağırlıkları şu şekildedir:
a) Düzey sonu sınavı: %25,
b) Ara sınav: %15,
c) Kısa süreli sınavlar: %15,
ç) Proje/ödev dosyası: %15 (Yazma becerisi %5 ve konuşma becerisi %10),
d) Sınıf içi değerlendirme: %10,
e) Ders dışı çevrim içi platform faaliyetleri: %20.
(4) Arapça hazırlık eğitim-öğretimi kapsamındaki bir düzeyin değerlendirme araçları ve
düzey notu içerisindeki ağırlıkları şu şekildedir:
a) Düzey sonu sınavı: %30,
b) Ara sınav: %40,
c) Kısa süreli sınavlar: %15,
ç) Sınıf içi değerlendirme: %15.
(5) Arapça hazırlık eğitim-öğretimi kapsamında düzenlenen düzey sonu sınavlarında 100
(yüz) puan üzerinden her bir ders için en az 50 (elli) puan almak koşuluyla ortalaması en az 70
(yetmiş) olan öğrenciler başarılı sayılır. Belirtilen sınav kapsamında başarılı olamayanlar düzey
tekrarı yapar.
(6) Arapça dışındaki diğer yabancı dillerde hazırlık eğitim-öğretimi kapsamındaki bir
düzeyin değerlendirme araçları ve düzey notu içerisindeki ağırlıkları için bu maddenin üçüncü
fıkrası uygulanır.
(7) Genel başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olan öğrenciler,
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlar. Genel başarı notu;
a) Dört farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir
düzey notunun %15’i ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
b) Üç farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir
düzey notunun %20’si ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
c) İki farklı düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için her bir
düzey notunun %30’u ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı,
ç) Bir düzeyde yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi gören öğrenciler için düzey notunun
%60’ı ve yıl sonu sınavının yahut bütünleme sınavının %40’ı
alınarak hesaplanır.
(8) Genel başarı notunun harf karşılıkları ve anlamları şu şekildedir:
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a) G: Derse devam şartlarını sağlamakla beraber genel başarı notu, bu Yönerge
hükümlerince belirtilen barajın üstünde olan ya da yeterlik sınavını geçen veya muaf olan
öğrenciye verilir.
b) K: Genel başarı notu, bu Yönerge hükümlerince belirtilen barajın altında olan ya da
yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciye verilir.
c) D: Derse devam şartlarını sağlamamış öğrenciye verilir.
(9) Yıl sonu sınavına katılmayan veya sınava katılıp en az 50 puan alamayan öğrencilere
(K) harf notu verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 14 – (1) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunun 19/07/2019 tarihli ve
132/9 sayılı kararıyla kabul edilen Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, 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 16 – (1) Bu Yönerge, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
uygulanmak üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
yürütür.

