ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ve ZORUNLU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ardahan Üniversitesinde kısmen ya da tamamen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapan birimlerin zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak
eğitim- öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ardahan Üniversitesinin akademik birimlerinde yürütülen yabancı dil
hazırlık eğitim öğretimini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddeleri ve
23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil Öğretimi ve Yabancı dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Birim: Ardahan Üniversitesine bağlı yabancı dil hazırlık programının yürütüldüğü tüm akademik
birimleri,
b) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı
dilde verildiği eğitimi,
c) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,
e) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçeveleri ile uyumlu
olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik eğitim ve öğretim programlarını
içeren yeterlilikler çerçevesini,
f) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,
g) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği eğitimi,
h) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip olup
olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin
devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,
i) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt
yaptıran öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince
verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Öğretiminin Amacı ve Eğitim-Öğretim Genel Esasları
MADDE 5 – Yabancı dil öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi,
yabancı dil kelime hazinelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve
kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi sağlamaktır.
MADDE 6- Zorunlu hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabına
sayılmaz ve hazırlık sınıfı basarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasında dikkate alınmaz.

MADDE 7- Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler varsa, kayıt oldukları eğitim-öğretim
programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek
zorundadır.
MADDE 8 - Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Bu akademik yıl her biri on
dört haftayı kapsayan iki yarıyıldan oluşur. Hazırlık eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim
süresinin dışında tutulur. Bir yarıyılda görülen ders saat yükü ise en az 260 olmalıdır. Hazırlık
eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek zorundadır. Bir öğrencinin devamsızlığı
toplam yıllık ders saatinin %20’sini geçtiği takdirde, o öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır.
Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına giremezler.
MADDE 9-Bu Yönerge hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans veya lisans öğretim programına yatay
veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları
MADDE 10– (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan diploma programlarına ilk defa
kayıt yaptıran öğrencilerin gireceği yeterlilik sınavı, eğitim öğretimin başladığı ilk haftanın son iş
gününde ilgili birim tarafından kurulacak Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Komisyonu
tarafından yapılır.
(2) Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki oturumdan oluşur. Öğrencilerin her iki
oturuma da katılmaları zorunludur. Yeterlik Sınavına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin
(mazeretlerini belgelemek şartıyla) mazeretleri Ardahan Üniversitesi Eğitim Komisyonu tarafından
değerlendirilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin yeterlilik sınavları eğitim öğretimin başladığı
ikinci haftanın son iş günü ilgili sınav komisyonunca yapılır.
(3) Yeterlilik sınav puanı, yazılı sınav puanının yüzde 60’ı, sözlü sınav puanının yüzde 40’ı alınarak
hesaplanır.
(4) Yabancı dil yeterlilik sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf
olup olmayacağı belirlenir.
Hazırlık Sınıfından Muaf Sayılma
MADDE 11 –(1)Yabancı Dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan
öğrenciler,
(2) 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,
(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında 60 (altmış) puanla başarılı olanlar muaf sayılır.
Zorunlu Hazırlık Sınıfı
MADDE 12 –(1)Yabancı Dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan
öğrenciler başarılı sayılır ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. 70 puanın
altında alan, önlisans veya lisans programlarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık
sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen
öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili birim
yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(2) Eğitim Öğretim yılı başında yapılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı
bulunan programa ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile hazırlık sınıfını ikinci defa tekrar edecek
öğrenciler katılabilirler.
(3) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim süresi bir yıl, azami süre iki yıldır. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim süresini
bir yılda basarı ile tamamlayamayan öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar.
İki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.
(4) Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri kendi
yükseköğretim kurumlarında 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.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar, Ödevler ve Çalışmalar
MADDE 13- Hazırlık eğitiminde; yabancı dil yeterlilik sınavı, ara sınavlar, haberli veya habersiz kısa
süreli sınavlar (Quizler), ödevler, mazeret sınavı ve yılsonu sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya
hem yazılı hem de sözlü yapılabilir.
a) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitiminde her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, sınavın
yapılacağı haftadan 15 gün önceki mesai gününe kadar ilgili birim Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan
edilir. Haberli veya habersiz kısa süreli sınavlar ve ödevlerin ara sınava katkısı Akademik Yılbaşında
ilgili birim yönetim kurulunca belirlenerek öğrencilere ilan edilir.
b) Mazeret Sınavı: ) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet, askerlik ve tutukluluk
hali ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, mazeretin bitiminden itibaren
en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir.
Ara sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul
edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/ konservatuvar, yüksekokul/meslek
yüksekokulu/ müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Ara sınavlar için mazeret sınavı,
yarıyılın/yılın son haftasına kadar yapılabilir ve ara sınavın yapıldığı tarihe kadar olan konuları kapsar.
Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. . Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere
görevlendirilen öğrenciler hariç, yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınav hakkı tanınmaz. Ancak
öğrencinin kendisinin veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve
çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının
bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık raporuyla belgelendirilmesi şartıyla bütünleme sınavları için
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.
c) Yıl Sonu Sınavı: (Final) Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler katılabilir.
Sınav sadece ikinci yarıyıl sonunda uygulanır.

Genel Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 14- (1) Genel başarı notu, ara sınav puan ortalamasının %40’ı, yılsonu sınav notunun %60’ı
alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden
en az 50 puan alması ve genel başarı notunun en az 70 puan olması zorunludur.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
MADDE 15 -(1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran
öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi
zorunlu olan yabancı dil derslerinden, kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılının başladığı ilk haftanın son
iş gününde Ardahan Üniversitesi Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü tarafından belirlenecek olan
komisyon tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 50 ve üzeri not alan öğrenciler
Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olurlar. Başarı notu Ardahan Üniversitesi Eğitim
Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre harf notuna çevrilerek transkriptine işlenir.
(2) Zorunlu Yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için
öngörülen yabancı dil bilgisi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 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”, Ardahan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmamak şartı
ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 17 – (1) 21.09.2012 tarihli ve 2012/47 sayılı Ardahan Üniversitesi Senatosunca kabul edilen
Ardahan Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19– (1) Bu Yönerge hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu Yönerge, 12.07.2018 tarih ve 2018/72 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.

