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Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

Karar No 1- “Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin ekli şekliyle kabulüne,
Oybirliği ile karar verildi.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 — (1) Bu yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesinin isteğe bağlı ve zorunlu
“Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” bulunan bölüm / programlarında uygulanacak olan yabancı dil
hazırlık eğitimi ve sınavlarına dair usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 —(1) Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 01.04.1996
tarih ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 —(1) Bu yönetmelikte geçen terimler aşağıda ifade edilmiştir.
Üniversite
Rektör
Senato
Yüksekokul
Yüksekokul Kurulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu
Hazırlık Programları
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları

Türkçe Hazırlık Sınıfları

:Cumhuriyet Üniversitesi,
:Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü,
:Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu,
:Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu,
:Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu,
:Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu,
:Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programları,
:Yabancı dil hazırlık programlarında okuyan
öğrencilerden oluşan ve Yüksekokulun yabancı
dil hazırlık eğitim-öğretimi yapılan sınıfları,
:Türkçe hazırlık programlarında okuyan yabancı
uyruklu öğrencilerden oluşan ve Türkçe birimi
tarafından Türkçe hazırlık eğitim-öğretimi
yapılan sınıfları,

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Esasları

Akademik Takvim
MADDE 4- (1) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğünce önerilir ve üniversite senatosu tarafından belirlenir.
Eğitim-Öğretimin Amacı

MADDE 5 — (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitimöğretim bölüm / programlarının öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduğunu veya
duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde
yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme, uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve
tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli
yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır.
Kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölüm / programların birinde
öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüm / programa kayıt yaptırırlar. Daha
sonra, öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüm / programa kayıt yaptırdıklarına dair belge
ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt
yaptırırlar.
(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölüm / program katkı paylarını
yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.
Hazırlık Eğitimi Öğrencileri
MADDE 7 — (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölüm / programlarından
birine ilk kez veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına
katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.
İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yeterli sayıda başvuru
olmaması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık
sınıfı açılmayabilir. Öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavını başaranlar veya Tablo
1’de gösterilen Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği (Yükseköğretim Kurulunca belirlenen
süreler içerisinde alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE, KPDS, ÜDS
sınavlarından birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar ve daha önce Cumhuriyet Üniversitesi
veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölüm / programına devam etmiş ve başarıyla
tamamlamış olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.
Tablo 1:
Muafiyet Sınavı

70

KPDS - ÜDS

65

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) (Eski Sistem)

477

TOEFL ( Test of English as a Foreign Language ) (Yeni Sistem)

153

IELTS (International English as Language Testing System )

5.5

FCE ( First Certificate in English )

B

CAE ( Certificate in Advanced English )

C

CPE ( Certificate of Proficiency in English )

C

Eğitim Süresi ve Şekli
MADDE 8 — (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık Sınıfı eğitiminde
geçen süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıt oldukları
bölüm / programlara başlarlar.
(3) Hazırlık sınıfının zorunlu veya isteğe bağlı olduğu öğretim dili Türkçe olan eğitimöğretim bölüm / programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık eğitiminde başarısız
oldukları takdirde kayıt oldukları bölüm / programa devam ederler. Bu öğrenciler,
öğrenimlerini tamamlayınca kadar, akademik takvimde belirlenen süre içinde Yabancı Diller
Yüksekokuluna müracaat etmek koşuluyla başarılı oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında
yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe programını tamamlayan, ancak sadece hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrencilere 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan bölüm / programların
Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil
Muafiyet Sınavına girerler. Bu sınavda başarısız olan öğrencilere, bir eğitim-öğretim yılı
destek eğitimi verilir. Destek eğitiminde başarısız olan öğrenciler, ilk ders yılı başında
yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavına alınırlar. Bu sınava girmeyen veya bu sınavda
başarısız olan öğrencilerin, Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu
birimlerin Yönetim Kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.
(5) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan bölüm / programlara
kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, talepleri
halinde “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi-Öğretimi ve Yabancı Dille
Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 9. maddesi uyarınca,
yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye
başvurabilirler.

Hazırlık Eğitimi Programları
MADDE 9 — (1) Türkçe eğitim yapan birimlerin hazırlık eğitimi programları,
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü yabancı dil öğretim elemanlarından oluşturulan
komisyonca, bu birimlerin önerileri alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Yabancı dilde eğitim yapan veya yabancı dil eğitimi yapan birimlerin hazırlık
programları, ilgili bölüm / programların önerisi üzerine, ilgili kurullarca hazırlanır ve
Senatonun onayı ile kesinleşir.
(3) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil
dersleri, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 en çok 30 saat olarak
düzenlenir.
(4) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, öğretim yılı başında yapılacak olan
muafiyet sınavına katılırlar. Bu sınava katılmayan öğrenciler başlangıç düzeyi grubuna dahil
edilirler. Hazırlık eğitimi programı öğrencileri, muafiyet sınavında aldıkları puanlara göre Üç
gruba ayrılırlar. Bu grupların oluşturulmasında dikkate alınacak not barajı ve haftada
okutulacak ders saatleri aşağıdaki gibidir:

Gruplar
Üst Düzey
Orta Düzey
Alt Düzey

Esas alınacak not
barajı
60–69 / 100
50–59 / 100
0–49 / 100

Okutulacak haftalık ders saati (en az)
Haftada 24 Ders Saati
Haftada 26 Ders Saati
Haftada 28 Ders Saati

(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra bir öğrencinin yarıyıl içindeki başarı durumuna
göre, bir alt veya bir üst seviye grubuna intibakı derse giren öğretim elemanlarından oluşan
komisyonun önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

Devam Zorunluluğu
MADDE 10 — (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin
devamsızlığı, toplam ders saatinin % 15’ini geçtiği takdirde, derslere devam hakkını
kaybeder, başarısız sayılır ve yıl sonu genel sınavına giremez. Ancak Eylül ayında yapılacak
muafiyet sınavına girebilirler.
(2) İki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerden eğitim dili yabancı dil olan bölüm /
program öğrencilerinin kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi ve kayıtlı
bulundukları ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınav Türleri
MADDE 11 — (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; muafiyet sınavı, ara sınav, yılsonu
genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
yapılabilir.
a) Muafiyet Sınavı
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan
öğrenciler ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca,
hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara
katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar.
(3) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları
eğitim-öğretim bölüm / programına başlarlar.
(4) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya
İki aşamalı olarak yapılabilir.
(5) Muafiyet sınavı, tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde başarı notu 100 puan
üzerinden en az 70 puandır. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencinin her İki
aşamada da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için iki
aşamadaki not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması zorunludur.
(6) Türkçe eğitim yapan birimlere kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil muafiyet
sınavları, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca hazırlanır ve
uygulanır. Yabancı dil eğitimi yapan veya yabancı dilde eğitim yapan birimlere kayıt olan
öğrencilerin muafiyet sınavları ise, kayıtlı bulundukları bölüm / programlarca hazırlanır ve
uygulanır.
b) Ara Sınavlar
(7) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne
alınarak, her eğitim-öğretim yılı içinde ikiden az olmamak üzere ara sınav yapılır. Türkçe
eğitim yapan birimlerin hazırlık sınıflarının ara sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından oluşturulan komisyonca, diğer hazırlık sınıflarının ara sınavları ise, ilgili bölüm
başkanlıklarınca eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır.
Ayrıca, ara sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeksizin kısa süreli sınavlar da yapılabilir.
(8) Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesine
göre Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen
öğrenciler için, belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır.

c) Yıl Sonu Genel Sınavı
(9) Yıl sonu genel sınavına devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı
öğrencileri katılırlar. Bu sınav eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.
d) Bütünleme Sınavı
(10) Yıl sonu genel sınavına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan
öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar.

Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 12 — (1) Başarı notu, yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi
çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav
notunun % 40’ı ve yılsonu genel / bütünleme sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Ancak
öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel ya da bütünleme sınavından 100 puan üzerinden
en az 50 puan almak kaydıyla başarı notunun 70 olması şarttır.
(2) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların
ortalaması alınarak belirlenir.
Sınav Sonucuna İtiraz
MADDE 13 — (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
yasal süre içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılması gereklidir. İlgili
ders sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse,
sınav notunda gerekli düzeltme yapılır.
Mazeretler
MADDE 14 — (1) Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin
varlığı halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir.
(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber,
mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yaparlar. Bu süre geçtikten sonra
yapılacak mazeret başvuruları işleme konulmaz.
(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının
“Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak alınması gerekir.
(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar
geçersiz sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olduğu lisansüstü
programlara kayıt yaptıran öğrenciler bu yönetmeliğe tabiidirler.
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim Kurulu / Üniversitelerarası Kurul tarafından
yayımlanan Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönetmeliğine ilişkin yapılacak değişikliklerden
doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu yönetmelik de değişiklik yapılmadan uygulanır.
(2) Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak

Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 — (1) Bu Yönetmelik hükümleri 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılı
başından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.

