
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından 

yürütülen isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak 

usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda yapılan isteğe bağlı 

yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin standartları, içeriği, seviyesi, ders içi ve ders dışı 

çalışmalar, derse devam, sınavlar, başarı koşulları ile ilgili temel hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu 

maddeleri, 2923 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Hazırlık eğitim-öğretimi: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini, 

b) Hazırlık sınıfı: İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine kayı t  olan  

öğrencilerden oluşan sınıfı/sınıfları, 

c) Hazırlık Sınıfları Koordinasyon Birimi: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Hazırlık 

Sınıflar Koordinasyon Birimini, 

d) Hazırlık Sınıfları Koordinatörü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Hazırlık 

Sınıfları Koordinatörünü, 

e) Müdür: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 

f) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu, 

g) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu, 

h) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yönetim 

Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar 

Kontenjan

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde en az 20, en fazla 30 öğrenci için bir 

hazırlık sınıfı açılır. 

 

Akademik takvim 
MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitimi akademik takvimi her yıl Yüksekokul Kurulu tarafından 

belirlenen ortak akademik takvime göre tespit edilir. 

 

Başvuru ve kayıt 
MADDE 7 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşulları, yeni öğrenci 

kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular Yüksekokul kayıt işlemleri 

sırasında yapılır ve Hazırlık Sınıfları Koordinasyon Birimi tarafından sonuçlandırılır. 

(2) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci, kaydını sildiremez. İstisnai durumlarda kayıt 

sildirme talepleri, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde Yüksekokul Yönetim Kurulu 



tarafından karar bağlanır. 

(3) Öğrencilerin devam edeceği kurlar, kayıtlar tamamlandıktan sonra genel bir seviye tespit 

sınavı yapılarak belirlenir. 

 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 8 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi süresi, en çok bir eğitim-öğretim yılıdır. Hazırlık 

eğitim- öğretimi süresi, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü 

eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

(2) Hazırlık sınıfı tekrar edilmez. 

 

Öğretim dönemleri ve ders saatleri 
MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi, on dört haftalık iki dönem olarak yapılır. Dönem 

başında yapılan seviye tespit sınavına göre sınıflar oluşturulur. Yabancı dil dersleri, oluşan 

sınıfların seviyelerine göre haftada en az yirmi, en fazla otuz saatten fazla olamaz. 

 

Devam zorunluluğu 
MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde derslere devam zorunluluk oranı % 80’dir.  

(2) En fazla % 20 oranında derse katılmama mazereti dikkate alınır. Sağlık kurumlarından alınan 

rapor ya da diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar da % 20 mazeret içerisinde 

değerlendirilir. 

(3) Öğretim elemanları, her derste öğrencilere yoklama çizelgesine imza attırmak suretiyle 

derslere devam edilmesini takip ve kontrol eder. Öğrencilerin derse devam kayıtları günlük 

olarak o dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon programına işlenir.  

(4) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, hazırlık eğitimi yılsonu sınavına ve 

bütünleme sınavına giremezler, bu öğrenciler sınava girmiş olsalar bile aldıkları not iptal edilir. 

 

Sınavlar 
MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde; seviye tespit sınavı, ara sınavlar, kısa sınavlar, 

hazırlık eğitimi yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü ya da yazılı 

ve sözlü olarak yapılabilir. Bu sınavların uygulanış şekli Hazırlık Sınıfları Koordinasyon Birimi 

tarafından kararlaştırılır. 

(2) Seviye tespit sınavı, ara sınavlar ve kısa sınavlar yıl içi sınavlarıdır. 

a) Seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında ilk kez eğitime alınan öğrencilere yapılır ve 

öğrenciler bu sınav sonucunda yabancı dil bilgisi seviyelerine göre sınıflara yerleştirilir. 

Sınıflar; A1 (Başlangıç), A2 (Orta Öncesi), B1 (Orta) ve B2 (Orta Üstü) düzeylerden 

oluşur. 

b) Ara sınavlar; her yarıyılda en az iki defa yapılır ve ara sınavların hazırlık sınıfı başarı 

notuna etkisi %30’dur. 

c) Kısa sınavlar; derslerin devam ettiği süre içinde konu testleri şeklinde habersiz yapılan 

sınavlardır ve bu sınavların başarı notuna etkisi %20’dir. 

(3) Hazırlık eğitimi yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yılsonunda uygulanır. 

a) Hazırlık eğitimi yılsonu sınavı; bahar yarıyılı sonunda yapılan genel bir yeterlilik 

sınavıdır. Hazırlık eğitimi yılsonu sınavı, Hazırlık Sınıfları Koordinatörü tarafından 

oluşturulan ortak bir kurul tarafından hazırlanır ve başarı notuna etkisi %50’dir. 

b)Bütünleme sınavı; hazırlık eğitimi yılsonu sınavı sonucunda yapılacak 

değerlendirmede başarısız olan öğrenciler için uygulanır. Bütünleme sınavı, Hazırlık 

Sınıfları Koordinasyon Birimi tarafından belirlenecek tarihte ve güz yarıyılı ders kayıtları 

başlamadan önce uygulanarak değerlendirme yapılır. 

c) Hazırlık eğitimi yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları; dilbilgisi, okuma-anlama, 

dinleme-anlama bölümlerinden oluşur. 

d)Hazırlık eğitimi yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları, sınavdan sonra en geç üç 

işgünü içinde ilan edilir.  

(4) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenciler hakkında Ataşehir 

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Kısa sınavlar ve yılsonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. 



 

Başarı notunun hesaplanması 
MADDE 12 – (1) Başarı notu, öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayıp 

tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu; öğrencinin iki yarıyıl içinde ara 

sınavlarda aldığı notların ortalamasının %30’u, kısa sınavlardan aldığı notların ortalamasının 

%20’si ve hazırlık eğitimi yılsonu sınavında aldığı notun %50’sinin hesaplanması ile 

belirlenir. Başarısız olan öğrenciler için hazırlık eğitimi yılsonu sınavında aldığı not yerine, 

bütünleme sınavında aldığı notun %50’si değerlendirmeye alınır. Başarı notunun en az CC 

olması gerekir. Değerlendirme, bağıl değerlendirme sistemine bağlı değildir. Notun harf notuna 

dönüştürülmesi aşağıdaki tabloya göre yapılır: 
Puan Başarı Notu Değerlendirme 

90-100 AA Başarılı 

85-89 BA Başarılı 

75-84 BB Başarılı 

70-74 CB Başarılı 

60-69 CC Başarılı 

0-59 FF Başarısız 

- FZ Devamsız 

 

Sınav sonucuna itiraz 
MADDE 13 – (1) Öğrenciler tarafından sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ve bu 

itirazların değerlendirilmesinde, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Sözlü olarak yapılan sınavların sonuçlarına itiraz 

edilemez. 

 

Öğrenim ücreti 
MADDE 14 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminde öğrencilerden, Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.      

 

Başarılı öğrenciler 
MADDE 15  –  (1)  Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Ataşehir Adıgüzel 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce başarı belgesi verilir. Başarı belgesinde öğrencinin; adı-

soyadı, bölümü, programı, öğrenimini gördüğü yabancı dil, başarılı olunan dil düzeyi ve notu 

yer alır.  

(2) Hazırlık Sınıfları Koordinasyon Birimi, her eğitim-öğretim yılı sonunda, başarılı öğrencilerin 

not durumlarını da içeren bir listesini Öğrenci İşleri Birimine iletilir. 

 

Başarısız öğrenciler 
MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere devam belgesi verilir. 

 

Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz öğretimi 

MADDE 17 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir program 

şeklinde uygulanır. 

(2) Yaz öğretimi, yıllık eğitim-öğretim ücreti dışında ayrıca ücrete tabidir. Yaz öğretimi ücreti 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz öğretimi, hafta içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 160 ders 

saatinden ve 7 haftadan az olamaz.  

 

Eğitim-öğretime ilişkin diğer esaslar 
MADDE 18 – (1) Eğitim-öğretim, disiplin ve diğer konulara ait işlemler Ataşehir Adıgüzel 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından karara bağlanır ve yürütülür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 



MADDE 19 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek 

Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

 

Yürütme 
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü 

yürütür.   


