
 

 
ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK   

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, zorunlu hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili 

usul ve esasları belirmektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 (1) Bu Yönerge, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini 

kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 23.03.2016 tarih ve 19662 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini, 

b) Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 

d) Birim: Hazırlık eğitimi veren birimleri, 

e) Yabancı Diller Bölümü: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller 

Bölümünü, 

f) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğe bağlı Yabancı 

Diller Bölümü Başkanlığını ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretimine İlişkin  

Genel Esaslar 

 

Zorunlu hazırlık programından muafiyet 

Madde 5 (1) Aşağıda belirtilen hususlara sahip öğrenciler zorunlu hazırlık programından muaf tutulur.   

a-Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” sonucunda başarılı olanlar. 

b- En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede ve o 

ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda 

tamamlayanlar. 

c- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ve 

geçerlilik süresi YÖK tarafından belirlenmiş uluslararası yabancı dil sınavlarından Senatonun belirlediği puana 

sahip olanlar.   

d- c fıkrasındaki merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerli kabul edilen sınavlar için minimum puanlar: 

 



Sınav Geçerlilik süresi Minimum 

Puan 

Sınavın Maksimum 

puanı 

KOSTÜ Dil Yeterlik Sınavı 2 yıl 75 100 

TOEFL IBT 2 yıl 80 120 

YDS 5 yıl 60 100 

YÖKDİL 5 yıl 60 100 

PTE 2 yıl 75 90 

ÜDS SÜRESİZ 65 100 

CPE 2 yıl C (80) 100 

CAE 2 yıl A (80) 80 

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI BAŞARISI 2 yıl 75/Başarılı 100 

 

Yabancı dil yeterlik sınavı 

Madde 6 (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin dil yeterlilikleri, ilgili eğitim birimi veya Yabancı 

Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı aracılığı ile belirlenir.  

(2) Sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 75 (yetmiş beş) puan almak gerekir.  

(3) Sınavlar, güz dönemi başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı 

hakkı yoktur. 

 

Hazırlık öğretiminin düzenlenmesi 

Madde 7 (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi, iki yarıyıl şeklinde yapılır. 

(2) Hazırlık öğretimi boyunca dersler, öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı veya düzey belirleme sınavındaki 

başarı düzeylerine göre; haftada en az 20 (yirmi) saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür. 

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında kur sisteminin uygulanıp uygulanmamasını her birim kendisi belirler. 

Bahar yarıyılı başında ara sınav notlarına göre düzeyler tekrar oluşturulabilir. Her düzeyde haftada kaç saat ders 

olacağı, hangi derslerin okutulacağı, sınavların yüzdelik ve devamsızlık oranları eğitim-öğretim yılı başlamadan 

önce ilgili eğitim birimleri veya Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilir.  

 

Devam zorunluluğu 

Madde 8 (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu oranı % 80’dir. Devam şartını sağlamayan öğrenciler 

başarısız sayılır, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılamazlar. Ancak, bir sonraki eğitim-öğretim yılbaşında 

açılacak Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. 

 

Hazırlık öğretiminde sınavlar 

Madde 9 (1) Hazırlık programı boyunca, yapılacak sınavların sayısı ve içeriklerine ilgili birimler ve Yabancı 

Diller Bölüm Başkanlığı karar verir. 

(2) Yıl içi ve yılsonu sınavlarının hangi faaliyetlerden oluşacağı ve katkı düzeyleri eğitim öğretim dönemi 

başlamadan önce belirlenerek ilan edilir. 

(3) Senato tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların ve yılsonu sınavının yapılacağı 

tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacağı güz yarıyılının başlangıcını izleyen 15 (on 

beş) gün içinde belirlenip ilan edilir. 

 

Sınav sonuçlarına itiraz 

Madde 10 (1) Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazları ile ilgili olarak “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ilgili maddeleri uygulanır. 

 

Mazeret sınavı 

Madde 11 (1) Mazeret sınavları ve uygulaması ile ilgili olarak “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisans 

ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ilgili maddeleri uygulanır. 

 

Zorunlu hazırlık programında başarı belirleme 

Madde 12 (1) Başarı notu, öğrencinin zorunlu hazırlık programını başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığının 

tespitinde esas alınacak nottur. 

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler yılsonu sınavına girebilir. 

(3) Yılsonu sınavı dört becerinin (yazma, okuma, dinleme, konuşma) ölçüldüğü bir sınavdır. 

(4) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfında başarı sayılması için; 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. 



 

Zorunlu hazırlık başarı-başarısızlık değerlendirmesi 

Madde 13 (1) Zorunlu hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında 

kayıtlı oldukları eğitim programlarında öğrenime başlarlar. 

(2) Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil 

Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yeterlilik sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler; Zorunlu 

Yabancı Dil Hazırlık sınıfını bir yıl daha tekrar eder. Bu ek sürenin sonunda da başarısız olan öğrencilerin ilişiği 

kesilir.  

(3) Başarısızlık sebebiyle ilişiği kesilen öğrenciye, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden üç yıl içinde öğrencilik 

hakkından yararlanama koşuluyla üç sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan birinde başarılı olan öğrencinin üniversite 

kaydı yeniden yapılır ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri 

süre öğrenim süresinden sayılmaz.  

(4) Zorunlu hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciye; başarı notunun da belirtildiği “Dil Başarı Belgesi” 

verilir. Bu belge Erasmus dil muafiyet belgesi olarak da kullanılabilir. 

 

 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Bu yönergede yer almayan hususlar 

Madde 14 (1) Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 15 (1) Bu yönerge hükümleri Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 16 (1) Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


