
HAKKARĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ 

ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM : 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ; 

Amaç : 

MADDE 1 - (I) Bu Yönergenin amacı; Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretimi ile sınavlarında uygulanacak usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2 - (I) Bu Yönerge;  Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü 

tarafından düzenlenen ve yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören 

öğrencilere yabancı dil öğretiminde uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak : 

MADDE 3 - (I) Bu Yönerge; „„ 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟ ile „„29/08/2014 tarih 

ve 29103 sayılı Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği‟‟ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar : 

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Hakkari Üniversitesi‟ni, 

b) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörü‟nü 

c) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosu‟nu 

d) Fakülte: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟ni  

e) Dekan: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesini Dekanı‟nı  

f) Dekanlık: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını 

g) Fakülte Yönetim Kurulu : Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu 

h) Fakülte Kurulu: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulu‟nu 

i) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı 

Diller Eğitimi Bölümü‟nü 



j) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı‟nı 

k) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Hazırlık Sınıfı‟nı 

l) Yeterlilik Sınavı: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümü Yeterlilik Sınavını İfade eder. 

m) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: İlgili dilde eğitim-öğretim program ve 

materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanması ve 

materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının 

belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla Fakülte Kurulu tarafından Hakkari 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Anabilim Dalı Başkanı ile diğer öğretim 

elemanları arasından iki yıl için seçilen ve dekan tarafından görevlendirilen toplam üç kişiden 

oluşan grubu, 

n) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği 

içerisinde, yeterlilik, küçük sınav, ara sınav (vize), mazeret, final sınavların test, klasik ya da 

web tabanlı yahut da sözlü olmasını, projelerin içeriğinin ve uygulanma yönteminin 

belirlenmesini, hazırlık sınıflarının devam takibinin yapılmasını, sınav sonuçlarının 

değerlendirilip programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin 

alınmasını sağlamak amacıyla Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 

Bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından Fakülte Kurulu tarafından iki yıl için 

seçilen ve Dekan tarafından görevlendirilen üç kişiden oluşan komisyonu, 

o) Hizmet içi Eğitim Grubu : Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son 

yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi 

eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla Hakkari Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından 

Fakülte Kurulu tarafından iki yıl için seçilen  ve Dekan tarafından görevlendirilen ve toplam 

üç kişiden oluşan grubu, ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM : 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimiyle ilgili Genel Esaslar  

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı : 

MADDE 5 – (I) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin kayıt oldukları 

fakültenin eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dersleri izleyebilmek için ilgili dilde 

okuma, anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, çeşitli 

alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayata gereken dil 

iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmaktır. 

 Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimin Yürütülmesi; 



MADDE 6 – (I) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim: Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı tarafından yürütülür. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar, 

Program ve Materyal Geliştirme Grubu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Hizmet içi 

Eğitim Grubu tarafından yapılır. Dekan tarafından onaylanır. Bu üç grup çalışmalarını, 

birbirleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütür. 

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimin Kapsamı 

MADDE 7 – (I) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim: zorunlu olarak, bu yönergedeki esaslar 

çerçevesinde yürütülür. 

  

 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Düzenlenmesi 

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim ve tüm sınavlar, İlgili Anabilim Dalı 

Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi akademik takvimi; Hakkari Üniversitesi‟nin her yıl için 

öngördüğü öğretim yılı akademik takvimi ile uyumlu bir şekilde uygulanır. 

(3) Öğrencilerin sınıflara dağılımı ve haftalık ders programı; her eğitim-öğretim yılı başında 

İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

(4) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine devam edecek öğrencilere, haftada en az (20) yirmi, en 

çok (30) otuz saat ders verilir. 

 (5) Yıl sonunda başarısız olan Hazırlık Sınıfı öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı 

başında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan yeterlik/muafiyet sınavına da katılabilirler. 

Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, lisans programına devam ederler. 

Zorunlu Hazırlık Sınavından Muafiyet 

MADDE 9 – (1) muafiyete ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Hazırlık Sınıfında Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin lisans programındaki 

dersleri izleyebilecek seviyede dil bilgisine sahip olup olmadıklarını anlamak ve 

seviyelerini belirlemek amacıyla Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Güz döneminin 

başlangıcında yeterlilik/muafiyet sınavı yapılır. 

b) Yeterlilik/muafiyet sınavlarına, Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra 

Hazırlık Sınıfında okuyup başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalan öğrenciler ile 

öğrenim hakkı saklı tutulan öğrenciler girebilir 

c) Yeterlilik/muafiyet sınavında Hazırlık Sınıfı müfredatının tamamı esas alınır. 

d) Yeterlilik/muafiyet sınav hükümleri, yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler 

hakkında da uygulanır. 

(2 ) Aşağıdaki öğrenciler, Hazırlık Sınıfından Muaf sayılırlar: 



a) Güz döneminin başında Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılan 

yeterlilik/muafiyet sınavında 100 üzerinden en az 70 alan öğrenciler,  

b) En az üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak 

konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında 

eğitim görüp ortaöğrenimlerini bu kurumlarda tamamlayanlar. 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları YDS ya 

da eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında, yapıldığı tarihten 

itibaren 3 ( üç ) yıl geçmemesi şartıyla, en az 50 ve üstü puan alanlar, 

d) Diğer üniversitelerde, hazırlık eğitimi okuyup başarılı olanlar. 

Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme 

MADDE 10 – (1) Bütün sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü yapılabilir. 

(2) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi için her yıl aşağıda belirtilen sınavlar yapılır: 

a) Yeterlilik/Muafiyet Sınavı: Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Güz yarıyılının başında 

öğrencinin dil yeterlilik düzeyini ölçmeye yönelik yapılan sınavı,  

b) Ara Sınavlar: Güz ve Bahar yarıyılları içinde birer kez yapılan vize sınavlarını,  

c) Kısa/Küçük Sınavlar: Anabilim Dalı Başkanlığı kararına bağlı yapılan sınavları, 

d) Yarıyıl Sonu Sınavı: Güz yarıyılının sonunda yapılan sınavı, 

e) Yıl Sonu Genel Sınavı: Akademik yılsonunda yapılan ve tüm müfredatı kapsayan sınavı 

ifade eder. 

MADDE 11 – (1) Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısı: yıl içinde yapılan ara sınavlar, 

yoklama sınavları, öğrencinin derse devamı, projeler ve yılsonu genel sınav sonuçlarına göre 

belirlenir. 

(2) Yıl içinde yapılan ara sınavlar, kısa/küçük sınavlar, yarıyıl sonu sınavı sonucu alınan not 

ortalamasının %40‟ı ile yılsonu genel sınav sonucu alınan notun %60‟nın toplamı; 70 olan 

öğrenciler başarılı kabul edilir. 

(3) Sınavlarda hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihini izleyen 

günden itibaren en çok 5 iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. 

İtiraz, bir dilekçe ile Dekanlığa yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata 

tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan 

sonra Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuçlar ilan edilir. Öğrenciler, öğretim 

elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar. 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Süresi 

MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi 2 yarıyıldır. 

(2) Hazırlık sınıfındaki öğrencilerden 2.yarıyıl sonunda, Güz döneminin başlangıcında yapılan 

yeterlilik/muafiyet ve yarıyıl sonu genel sınavlarında başarısız olanlar, hazırlık sınıfına 2 



yarıyıl daha devam ederler. 2 yılın sonunda (4 yarıyıl) eğitimini başarıyla tamamlayamayan 

öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. 

Devam Durumu 

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler ,derslerin 

%80‟ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen Hazırlık Sınıfı 

öğrencileri, yıl sonunda yapılacak Yıl Sonu Genel Sınavına giremezler.  

(2) Hazırlık Sınıfının  ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında 

da derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler, tekrar yılında da devam koşulunu yerine 

getirmezlerse Hakkari Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi 

uygulanır. 

(3) Hazırlık Sınıfının devam takibinden Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları 

sorumludur. 

(4) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Öğretim 

elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. 

(5) Öğrenciler derslerin en az %80‟ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve 

sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini %20 

devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadır. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif 

etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. 

(6) Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

 

MADDE  14 -(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 29/08/2014 tarih ve 29103 

sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Hakkari Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği ile 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete‟de “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim  Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.  

Yürürlük  

MADDE 15-(1) Bu Yönerge, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 

senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

 


