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YÖNETMELĠK
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:
KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü
programlarına yeni kabul edilen öğrencilerin Ġngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye
getirmek için yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfında yürütülen eğitim ve öğretime
iliĢkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
b) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
c) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
g) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,
ğ) Yüksekokul: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle Ġlgili Esaslar
Düzey tespiti
MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili bazı bölümlerde tamamen, bazı bölümlerde %30, bazı
bölümlerde kısmen, diğer bölümlerde seçmeli Ġngilizcedir. Üniversiteye kabul edilen lisans öğrencilerinden,
Ġngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar
Hazırlık Sınıfına zorunlu olarak alınır. Lisansüstü öğrencileri ise 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda Hazırlık Sınıfına alınır.
(2) Öğrencilerin Ġngilizce öğrenimlerine hangi düzeyde baĢlayacakları, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılan seviye tespit sınavı ile belirlenir. Seviye tespit sınavı sonucu öğrenciler; baĢlangıç, orta-öncesi, orta veya
ileri düzey programlarına yerleĢtirilir. Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünün
seviye tespit sınavları bu bölüm tarafından yapılır.
Eğitim süresi ve devam zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfında öğretim süresi bir yıldır. Haftalık ders saati toplamı yirmi saatten az, otuz
saatten fazla olamaz.
(2) Öğrenciler, derslerin en az % 90’ına devam etmekle yükümlüdür. Sağlık raporları devamdan sayılmaz.
Sadece ara sınav Ģeklindeki yarıyıl içi çalıĢmalar için mazeret sınav hakkı verilmesinde kullanılır. Rektörlük
tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için devamsız
sayılmazlar. Eğitim dili tamamen veya % 30 Ġngilizce olan bölümlerde, birinci yılın sonunda devam Ģartını yerine
getirerek baĢarısız olmuĢ öğrencilerin ikinci yıl derslere devam mecburiyeti yoktur. Bu öğrenciler dilerlerse yarıyıl
baĢında bir dilekçe ile bölüm baĢkanlığına baĢvurarak yeni kayıt olan öğrencilerle aynı Ģartlara tabi olmak kaydı
ile bir veya iki yarıyıl daha derslere devam ederek dönem sonundaki muafiyet sınavına girebilirler.
Sınavlar, ödevler ve çalıĢmalar
MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitiminde, ara sınavlar dıĢında önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar
yapılabilir ve ödevler verilebilir.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince yapılan çalıĢmaların kapsamları ve amaçları göz önüne
alınarak, her yarıyıl içinde en az iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, Yüksekokul tarafından yarıyıl baĢında
ilan edilir. Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan bölümler hariç olmak üzere ara sınav haftası derslere devam edilir.
(3) Yılsonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiĢ ve yıl içi çalıĢmalarının not ortalaması 100 tam
puan üzerinden en az 50 olan öğrenciler katılabilirler. Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan bölümlerde ise yıl içi not
ortalaması en az 60 olan öğrenciler yılsonu sınavına katılabilirler.
(4) Mazeretleri nedeniyle bir veya birden çok ara sınava katılamayan öğrenciler için önceden duyurulan bir
tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavlarına iliĢkin esaslar Ģunlardır:
a) Öğrencilerin haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde mazeretli sayılmalarına, Yüksekokulca karar verilir.
Hastalık nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kurumlarından aldıkları raporla
belgelendirmeleri gerekir.
b) Mazeret belgelerinin, bu belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde Yüksekokula verilmesi
gerekir. Bu sürenin sonunda yapılan baĢvurular iĢleme konulmaz.
c) Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
ç) Mazeret sınavından alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği en son ara sınav notu yerine geçer
ve katkı oranı bu sınava göre dikkate alınır.
d) Kısa süreli sınavlar ile yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(5) Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünün ara sınav tarihleri ilgili bölüm
baĢkanlığı tarafından yarıyıl baĢında ilan edilir. Mazeret sınavına iliĢkin esaslar bu bölüm öğrencileri için de
uygulanır.
Genel baĢarı notunun hesaplanması
MADDE 7 – (1) Genel baĢarı notu 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Ara sınavlar, yıl içi diğer sınavlar ve
ödevlerden alınan puan ortalamasının % 70’i ile yılsonu genel sınav puanının % 30’unun toplanması ile elde
edilir. Ancak öğrencinin baĢarılı sayılabilmesi için yılsonu sınavından en az 100 tam puan üzerinden 50 alması
gereklidir.
(2) Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından baĢarılı sayılabilmesi için yılsonu baĢarı notunun 100 tam puan
üzerinden en az 70 olması Ģarttır.
(3) Yılsonu genel sınavında baĢarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri; öğretim yılı sonunda yapılan temmuz ayı
yeterlik sınavına girerler ve eğer baĢarısız olurlarsa takip eden eğitim yılı içindeki eylül ve Ģubat aylarındaki
muafiyet sınav hakları saklı kalır.
(4) Orta düzey programını izleyen öğrencilerden birinci yarıyıl not ortalaması 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü
olanlar, orta altı düzey programını izleyen öğrencilerden 90 ve üstü olanlar yarıyıl sonunda yapılan yeterlik
sınavına girebilir. Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan bölümlerde ise birinci yarıyıl ortalaması 100 tam puan
üzerinden 85 ve üstü olan öğrenciler yarıyıl sonu yeterlilik sınavına girebilirler. Bu öğrencilerden baĢarılı olanlar
bölümlerine kayıt yaptırırlar. Yeterlik sınavında baĢarılı olamayan öğrenciler bahar dönemi derslerine devam
ederler. Bu öğrencilerin temmuz ve eylül aylarındaki yeterlik sınavı hakları saklıdır.
Ġzinli ayrılma
MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için baĢvurabilir. Ġznin kabulü ve süresi
öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin
yeterlik sınav hakları, izin kararı ile birlikte belirtilir.
Yeterlik sınavından muaf olan öğrenciler
MADDE 9 – (1) AĢağıdaki öğrenciler yeterlik sınavından muaftırlar:
a) Eğitim dili tamamen Ġngilizce olan ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda
tamamlayanlar.
b) Eğitim dili Ġngilizce olan yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, yüksek öğretimini bu kurumlarda
tamamlayanlar.
c) Son üç yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile Ġngilizce yeterliğini kanıtlayanlar.
ç) Son üç yıl içinde baĢka bir yükseköğretim kurumunun açmıĢ olduğu yeterlik sınavında veya yabancı dil
hazırlık programında baĢarılı olmuĢ öğrenciler.
d) Son üç yıl içinde yabancı dil hazırlık programında baĢarılı olmuĢ, Üniversitenin bir bölümünde okumakta iken
Üniversiteye tekrar yerleĢtirilen öğrenciler.
EĢdeğer sınavlarda baĢarı kriterleri
MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı yeterlik sınavına eĢdeğer olan baĢarı kriterleri Senato tarafından
belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 11 – (1) 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı baĢından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

