ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE l – (1) Bu yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile sınavlara ilişkin usul ve esasları
belirler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Erzurum Teknik
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Başarı notu: Öğrencinin yıl içi başarı puanı ile yıl sonu sınavı puanına bağlı olarak
hesaplanan notu,
b) Hazırlık sınıfı: Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen
zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitimini,
c) İlgili yönetim kurulu: Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,
ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı oldukları, öğretim dili tamamen Türkçe olan
programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alabileceği yabancı dil hazırlık eğitimini,
d) Muafiyet sınavı: Yabancı dil yeterliğini ölçmeye yönelik yapılan sınavı,
e) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
ğ) Yıl içi başarı puanı: Öğrencinin yıl içinde yapılan ara sınavlar ve/veya dönem içi
değerlendirme faaliyetlerinden aldığı ağırlıklı genel notu,
h) Yüksekokul: Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda
öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfında Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar ve Muafiyet
Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretime ilişkin genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Öğretim yılı güz ve bahar
olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.
(2) Öğrenciler hazırlık sınıfı derslerinin her birine en az %80 oranında devam etmek
zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenciler başarısız sayılır ve yıl sonu/bütünleme
sınavlarına giremezler.
(3) Öğrencinin hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun 100 üzerinden en
az 65 olması gerekir.
(4) Öğrenciler hazırlık sınıfında okudukları sürece, kayıtlı oldukları programlardan ders
alamazlar.
(5) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrencilerin kayıt oldukları programların azami
eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen
öğrencilerden 7’nci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların kayıt
yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini almaları ve
başarılı olmaları zorunludur.
(2) Hazırlık sınıfının birinci yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık
sınıfına devam ederler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, eğitim-öğretim yılı
başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında başarılı oldukları
takdirde, girmeye hak kazandıkları eğitim-öğretim dili yabancı dil olan lisans veya lisansüstü öğretim
programlarına devam edebilirler.
(3) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği
kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği
kesilen öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlar için senato kararı ile isteğe bağlı
hazırlık sınıfı açılabilir.
(2) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin bölümlere
göre dağılımı, asgari ve azami öğrenci sayıları kayıt yenileme başlangıç tarihinden önce ilgili yönetim
kurulunun önerisi üzerine senato kararı ile belirlenir.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler taleplerini ilan edilen
tarihler arasında kayıtlı oldukları bölüm/anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvururlar.
(4) Öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfı sonunda başarı koşulu aranmaksızın yerleştikleri
programa devam ederler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık eğitiminin herhangi bir
aşamasında bu eğitimden vazgeçip bölümlerine devam edemezler. Bölümlerine devam edebilmek
için bir sonraki eğitim-öğretim yılını beklemeleri gerekir.
(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları
programlarda 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre almaları zorunlu
olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, programlarında
bulunan zorunlu yabancı dil derslerine kayıt olabilirler.
Muafiyet
MADDE 7 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlarına
yerleşen öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan birini sağlayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık
eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:
a) Muafiyet sınavından başarılı olanlar,
b) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve okuma-yazma-dinleme temel becerilerini
ölçen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 100 üzerinden en az 65 veya bu
puan muadili bir puan alanlar,
c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu
ya da resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim
kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş yapan öğrencilerden muafiyet
koşullarından herhangi birini sağlamayanlar, yapılacak muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavda
başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimini almak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
Muafiyet sınavı
MADDE 8 – (1) Muafiyet sınavı; zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin,
yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, akademik takvimde

belirlenen tarihlerde, yılda bir kez yapılır. Sınava ilişkin usul ve esaslar yüksekokul tarafından
belirlenir.
(2) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler, yüksekokul tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerler. İlan edilen tarihlerde
muafiyet sınavına girmeyenlere ikinci bir hak tanınmaz ve başarısız sayılırlar. Muafiyet sınavında
100 üzerinden en az 65 puan alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf olup kayıtlı oldukları
programlardaki öğrenimlerine başlarlar.
(3) (Değişik, 27/08/2021 tarihli ve 17/01 sayılı Senato Kararı) Muafiyet sınavı iki aşamalı
olarak yapılır. Birinci aşama dil bilgisi, okuma-anlama, dinleme ve diğer dil becerilerini ölçer ve
çoktan seçmeli test, yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. İkinci aşama ise yazma becerisini ölçer
ve yazılı olarak yapılır. Birinci aşama %80, ikinci aşama ise %20 ağırlıkta olup, her iki aşamadan da
100 üzerinden en az 50 puan almaları ve 65 başarı koşulunu sağlamaları halinde muaf olurlar.
(4) Zorunlu hazırlık eğitiminde birinci yıl başarılı olamayan öğrenciler, bir sonraki akademik
yılın başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler.
Ara sınavlar
MADDE 9 – (1) (Değişik, 27/08/2021 tarihli ve 17/01 sayılı Senato Kararı) Ara sınavlar
bir akademik yıl içinde iki kez, ilan edilen tarihlerde iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama dil
bilgisi, okuma-anlama, dinleme ve diğer dil becerilerini ölçer ve çoktan seçmeli test, yazılı ve/veya
sözlü olarak uygulanır. İkinci aşama ise yazma becerisini ölçer ve yazılı olarak yapılır. Birinci aşama
%80, ikinci aşama ise %20 ağırlıkta olup her iki aşama da 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(2) Ara sınavlar eğitim-öğretim yılı başında yüksekokul tarafından ilan edilen sınav
takviminde belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) Her bir ara sınavın yıl içi başarı puanına etkisi %30’dur.
Dönem içi sınavlar
MADDE 10 – (1) Dönem içi yapılan sınavlar, yabancı dil hazırlık eğitimi süresince haberli
ya da habersiz yapılan kısa süreli sınavları (quiz), çalışmaları, sunumları ve sınıf için değerlendirmeyi
(derse katılım, ödev/sunum hazırlama vb.) kapsar.
(2) Her iki dönemi kapsayan dönem içi sınavlarının ortalaması alınır ve bu notun yıl içi başarı
puanına etkisi %40’tır.
Yıl sonu sınavı
MADDE 11 – (1) Yıl sonu sınavı, yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilere
eğitim-öğretim yılı sonunda yapılır.
(2) Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için yıl içi başarı puanının en az 50 olması
gerekir.
(3) (Değişik, 27/08/2021 tarihli ve 17/01 sayılı Senato Kararı) Yıl sonu sınavı eğitimöğretim yılı sonunda iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama dil bilgisi, okuma-anlama, dinleme ve
diğer dil becerilerini ölçer ve çoktan seçmeli test, yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. İkinci aşama
ise yazma becerisini ölçer ve yazılı olarak yapılır. Birinci aşama %80, ikinci aşama ise %20 ağırlıkta
olup, her iki aşamadan da 100 üzerinden en az 50 puan alınması zorunludur.
Başarı notu
MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı başarı notu alt sınırı 100 üzerinden 65’tir.
(2) Başarı notu, yıl içi başarı puanının %40’ı ile yıl sonu sınavının %60’ının toplamı ile elde
edilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 13 – (1) (Değişik, 27/08/2021 tarihli ve 17/01 sayılı Senato Kararı) Yıl sonu
sınavına girme hakkı olduğu halde herhangi bir nedenden dolayı giremeyen veya yıl sonu sınavına
girip başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.
(2) Bütünleme sınavı yıl sonu sınavı gibi uygulanır.
(3) Bütünleme sınavından başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında
yapılacak olan muafiyet sınavına girebilirler.

Mazeret sınavı
MADDE 14 – (1) Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen geçerli bir mazereti sebebiyle ara sınava/bütünleme sınavına giremeyen
öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencinin, mazeretini
kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde yüksekokula
sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurular ilgili yönetim kurulu tarafından
değerlendirmeye alınmaz.
(2) Muafiyet sınavı, dönem içi değerlendirmeleri ve yıl sonu sınavı için mazeret sınavı hakkı
verilmez. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik,
Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Erzurum Teknik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, senato kararları ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu yönerge, senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

