DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıfı eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen ve
yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 28/06/2009 tarihli ve 27272 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 10/07/2008 tarihli ve 26932 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmeli geçen;
a) Hazırlık sınıfı
: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını
b) Senato
: Düzce Üniversitesi Senatosu’nu
c) Üniversite
: Düzce Üniversitesi’ni,
ç) Yabancı Diller Bölümü : Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü’nü.
d)Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı: Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller
Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı’nı.
e) Yeterlik Sınavı
: Düzce Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nı ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimiyle İlgili Genel Esaslar
Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı
MADDE 5 –
(1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin bir yabancı dilde okuma, anlama,
yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek, öğrencilere özellikle kendi alanlarındaki yayınları
izleyebilme, profesyonel ve sosyal hayatta gereken iletişimi o yabancı dilde sağlama
yeterliğini kazandırmaktır.

(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

Eğitim-öğretim dili
MADDE 6 –
(1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi İngilizce olarak yapılır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 –
(1) Zorunlu hazırlık sınıfının süresi en az iki, en fazla dört yarıyıldır.
(2) Birinci akademik yılsonunda hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler öğrenim
görmeye hak kazandıkları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar.
(3) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bir programa girmeye hak kazanmış olan öğrenciler hazırlık
sınıfının birinci yılı sonunda başarısız olurlarsa hazırlık sınıflarına en az bir yarıyıl en çok iki
yarıyıl daha devam ederler. Üçüncü yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı
olamayan öğrenciler dördüncü yarıyılda da öğrenimlerine devam ederler. Dördüncü yarıyılda
sonunda da başarısız olmaları durumunda bu öğrencilerin Düzce Üniversitesi ile ilişkileri
kesilir.
(4). Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında tamamen veya kısmen yabancı dille
okutulan seçmeli derslere yer veren bir programa girmeye hak kazanmış olan öğrenciler
birinci akademik yılsonunda hazırlık sınıfında başarısız olsalar bile girmeye hak kazandıkları
programa devam edebilirler. Bu öğrenciler ancak kendi istediklerinde hazırlık sınıfına üçüncü
ve dördüncü yarıyıl da devam ederler.
MADDE 8 –
(1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi iki yarıyıldır. Ancak, isteğe bağlı hazırlık sınıfı
öğrencileri bir yarıyıl sonunda, hazırlık sınıfında okuma haklarından feragat edebilir ve
öğrenim görmeye hak kazandıkları programlardan ders almaya başlayabilirler.
(2) Bir yarıyıl sonunda hazırlık sınıfında okuma hakkından feragat eden isteğe bağlı hazırlık
sınıfı öğrencileri ile ilgili yarıyıl için yapılan yeterlik sınavında başarılı olan veya yeterlik
sınavı eşdeğerliliği bulunan sınavlardan gerekli puanı alan hazırlık sınıfı öğrencileri, Bahar
yarıyılı başında kazandıkları bölümlere kayıtlarını yaptırabilir ve ilgili bölüm kurulunca teklif
edilerek ilgili fakülte kurulunca kararlaştırılan dersleri alırlar.
Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin düzenlenmesi
MADDE 9 (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim programı ve sınavlarla ilgili
olarak, zorunlu hazırlık sınıfına ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi akademik takvimi; Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı
tarafından yıllık olarak düzenlenir ve Senato’nun onayı ile kesinleşir.

(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

(4) Hazırlık sınıfı bulunan bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Güz yarıyılı
başında Düzce Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı’na katılırlar.
(5) Hazırlık sınıfı öğrencileri, Güz yarıyılı başında Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre Avrupa
Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde A1 (Beginner), A2 (Pre-Intermediate) ve B1
(Intermediate) olmak üzere üç düzeye ayrılır ve eğitim öğretimlerine bu seviyelerden
başlarlar. Öğrencilerin sınıflara dağılımı ve haftalık ders programı her eğitim-öğretim yılı
başında Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(6) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine devam edecek öğrencilere, haftada en az yirmi en çok
otuz saat ders verilir.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere yüzde 80 oranında devam
zorunludur. Devamsızlığı toplam ders saatinin yüzde 20’sini geçen öğrenciler, yılsonu genel
sınavına kabul edilmezler ve hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda kalırlar. (28/06/2012
tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla değiştirilmiştir.)
(8) Hazırlık sınıfının birinci yılı sonunda başarısız olan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri
ikinci yıl Güz ve Bahar yarıyılı başlarında yapılan her iki yeterlik sınavına da katılabilirler.
Başarı sertifikası
MADDE 10 –
(1) Zorunlu hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olan öğrencilere başarı sertifikası verilir.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinden yılsonunda başarılı olanlara başarı sertifikası;
devam şartını karşılamış olup başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar
Öğrenci kabulü
MADDE 11 –
(1) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi bulunan bir programa devam etmeye hak kazanan
öğrenciler Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yeterlik sınavına katılmamış veya bu
sınavda başarısız olmuşlarsa hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine başlarlar.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara devam etmeye hak kazanan öğrenciler,
isterlerse hazırlık programına devam ederler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri,
Üniversite’ye kayıt yaptırırken yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini
bildirirler.
(3) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri yabancı dil
eğitimi görecekleri seviyelerin belirlenmesi için Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına
katılırlar.
(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfının güz ve bahar yarıyıllarında,
Üniversite Akademik Takvimi’nde öngörülen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde
hazırlık eğitiminden vazgeçtikleri takdirde, bölümlerinde ders kaydı yaptırabilirler. Öngörülen
süreyi geçirdikleri takdirde bir sonraki yarıyılı beklerler.
(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

Yarıyıl kayıtları
MADDE 12 –
(1) Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders
kaydı süresi içinde, gerekli öğrenim katkı payını ödeyerek, kayıtlarını yenilemek
zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Sınavları
MADDE 13 (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminde; yeterlik sınavı, ara sınavlar, kısa süreli
sınavlar, ödevler, yılsonu genel sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü
veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. (10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato
kararıyla değiştirilmiştir.)
Yeterlik sınavı
MADDE 14 (1) Yeterlik sınavının amacı, hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık eğitimine başlayacakları
seviyeyi ve zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfından muaf olma yeterliklerini
belirlemektir.
(2) Yeterlik sınavları Güz ve Bahar yarıyıllarının
gerçekleştirilir.

başında olmak üzere yılda iki kez

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavına, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara ilk kez kayıt
yaptıran, zorunlu hazırlık sınıfının yılsonu genel sınavında başarısız olan veya bu sınava
katılmayan öğrencilerle, zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler katılırlar.
(5) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan programlarına ek kontenjan, dikey veya yatay geçişle
kayıt yaptıran öğrenciler de yeterlilik sınavına katılırlar. Bu öğrenciler eğer kayıt yenileme ve
ders kaydı süresinin bitiminden sonra gelmişler ise kendileri için ayrı bir yeterlilik sınavı
yapılır. Bu sınavı başaramayanlar hazırlık sınıfına devam ederler.
(6) Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yeterlik sınavının her iki aşamasından da en az
65 puan almak gerekir. İkinci aşama olan sözlü sınavına yazılı sınavdan 65 ve üzeri puan alan
öğrenciler katılırlar.
(7) Yeterlik sınavları; Güz ve Bahar yarıyıllarının başlangıcından bir önceki hafta içerisinde
yapılır. Güz döneminin başında yapılan yeterlik sınavına, yeni ve derse devam şartı
(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

aranmadan eski öğrenciler girebilirler. Bahar dönemimin başında yapılan yeterlik sınavına,
hazırlık sınıfı öğrencileri ve derse devam şartı aranmadan eski öğrenciler girebilirler.
Ara sınavlar
MADDE 15 –
(1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları
göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az iki ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yarıyıl başında ilan edilir.
MADDE 16 (1) Ara sınavlar dışında, önceden tarih bildirilmeksizin kısa süreli sınavlar yapılabilir ve
ödevler verilebilir. Bu sınavların ve ödevlerin genel başarı notuna katkı payları, Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenir.
Yıl sonu genel sınavı ve yılsonu bütünleme sınavı
MADDE 17 (1)Yıl sonu genel sınavına ve yılsonu bütünleme sınavına devam zorunluluğunu yerine
getirmiş ve yıl içi çalışmalarının not ortalaması en az 40 olan öğrenciler katılırlar. Yılsonu
bütünleme sınavına giren öğrenciler için ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yılsonu
genel sınav notu değil, yılsonu bütünleme sınav notu geçerlidir. (10/07/2012 tarih ve
2012/87 sayılı senato kararıyla değiştirilmiştir.)
MADDE 18 –
(1) Genel başarı notu; ara sınavlar, yıl içi diğer sınavlar ve ödevlerden alınan puanların
ağırlıklı ortalamasının %60’ı ile yıl sonu genel sınav veya yılsonu bütünleme puanının
%40’ının toplanması ile elde edilir. (10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla
değiştirilmiştir.)
(2) Bir öğrencinin, hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, 100 puan üzerinden,
yılsonu genel sınavından veya yılsonu bütünleme sınavından elde ettiği puanın en az 50 ve
genel başarı notunun en az 65 olması şarttır. Her iki şartı birlikte sağlayamayan öğrenciler,
hazırlık sınıfında başarısız olurlar. (10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla
değiştirilmiştir.)
Muafiyet
MADDE 19 –
(1) Güz yarıyılı başında yapılan Yeterlik Sınavında 100 puan üzerinden 65 puan alanlarla,
Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen süreler içerisinde alınmış olmak koşuluyla KPDS/UDS
sınavından 70 alanlar hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminden muaf tutulurlar.
(2)Uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarının KPDS/UDS 70 puanına eşdeğer karşılıkları;
YÖK Yürütme Kurulu’nun uygun gördüğü 27.05.2009 tarihli Yabancı Dil Eşdeğerlikleri
tabloları kullanılarak belirlenir.
(3) Daha önce Üniversitenin veya son 5 yılda başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık
programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık
sınıfından muaf tutulurlar.

(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

Mazeret sınavı
MADDE 20 –
(1) Kısa süreli sınavlar ile yılsonu genel sınavı ve yeterlik sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz. Ara sınavların mazeret sınavları için 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmış olan Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
27. maddesi hükümleri uygulanır.
Başarısızlık
MADDE 21 –
Madde 21 - (1) Zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk
kısmının yabancı dilde olduğu bir programa girmeye hak kazanmış olan öğrenciler zorunlu
hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin birinci yılsonunda başarısız olurlarsa, ikinci yıl devam
etmeye hak kazandıkları yükseköğretim programının derslerine başlayamazlar. Bu öğrenciler,
bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. Ancak, birinci yılsonunda başarısız
olan öğrenciler bu Yönerge hükümleri çerçevesinde, bir sonraki eğitim-öğretim yılında
yapılan her iki yeterlik sınavına da girerler.
(2) Zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk kısmının
yabancı dilde olduğu bir programa girmeye hak kazanmış olan öğrenciler zorunlu yabancı dil
eğitim-öğretiminin birinci yılı sonunda başarısız olduklarında, isterlerse, 28/06/2009 tarihli ve
27272 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” Madde 7, 12. fıkra gereğince ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da
kaydının bulunduğu bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa; eşdeğer
bir program yoksa yakın bir programa yerleştirilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 –
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 28/06/2009 tarihli ve 27272 sayılı
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 23 –
(1) Bu Yönetmelik 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 –
(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
(28/06/2012 tarih ve 2012/68 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklik dahil)
(10/07/2012 tarih ve 2012/87 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)
(14/01/2016 tarih ve 2016/8 sayılı senato kararıyla yapılan değişiklikler dahil)

