
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Meslek Yüksekokulunun zorunlu ve 

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim 

programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil 

derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Avrupa Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık 

Sınıfı tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı ile ön lisans eğitim-öğretimi 

ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 49 uncu ve ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Hazırlık eğitimi: Avrupa Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini, 

b) IELTS: International English Language Testing System Sınavını, 

c) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını 

d) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language – Internet Based Testing 

(İnternet Tabanlı Sistem) Sınavını 

e) TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language- Computer Based Testing 

(Bilgisayar Tabanlı Sistem) Sınavını 

ç) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulu’nu, 

d) Müdür: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 

f) Yabancı Diller Koordinatörlüğü: Avrupa Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller 

Koordinatörlüğünü, 



g) Yönetim Kurulu: Avrupa Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu ifade eder. 

h) Dil Yeterlik Sınavı:  Akademik Yılbaşında yapılan ve muafiyet için gerekli olan 

sınavı 

ı) Dil Yeterlik Sınavı 2: Hazırlık eğitimi sonunda yapılan ve öğrencinin hazırlık 

eğitimini tamamlaması için geçmesi gereken sınavı temsil etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar 

Hazırlık eğitim öğretimi 

MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim 

programının öngördüğü konularda okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, 

kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendini yeterince ifade edebilme becerisini 

kazandırmak için verilir. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir. 

(2) Hazırlık eğitimi programları yabancı diller koordinatörlüğü tarafından düzenlenir. 

Hazırlık sınıfları akademik takvimi yabancı diller koordinatörlüğünün önerisi üzerine 

Meslek Yüksekokulu Kurulunun onayı ile belirlenir ve uygulanır. 

Programın süresi ve devam zorunluluğu 

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim-öğretim süresi en az 

yirmisekiz haftadır. Bu süre ön lisans programlarının eğitim-öğretim sürelerine dahil 

değildir. Öğrenciler, derslerin en az % 70'ine devam etmekle yükümlüdür. Yönetim 

Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devamsızlığı toplam ders saatinin 

%30’unu  aşan öğrenciler derslere devam etme haklarını kaybederler ve sınavlara 

giremezler. Bu öğrenciler yaz okulu programına devam edemezler. 

Sınavlar 

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yıl içi çalışmaları, ara 

ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenerek, her eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan 

edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Esaslar 

Kayıt 

MADDE 8 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen programlar Meslek Yüksekokulu 

Kurulu tarafından belirlenir. 



(2) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin kayıt işlemleri, duyurulan kayıt 

haftası süresince Meslek Yüksekokulunun Öğrenci İşleri Birimni ve yabancı diller 

koordinatörlüğü tarafından yürütülür. 

Muafiyet ve seviye belirleme 

MADDE 9 – 

1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenci, akademik yıl başında akademik 

takvimde ilan edilen tarihte yapılan Dil Yeterlik Sınavından başarılı olursa, zorunlu 

yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılır ve doğrudan kayıt olduğu bölüme devam 

eder. 

2) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için uluslararası sınav belgeleri ile 

başvuru yapılabilir. Bu sınavlardan; TOEFL sınavına girip eski yazılı sistemde an az 

560, bilgisayar tabanlı sistemde en az 220, internet tabanlı sistemde en az 83  almış 

olmak veya IELTS (Akademik) sınavından Reading notu en az 6 olmak koşuluyla 

toplamda en az 6.5 aldığını belgeleyen öğrenci yabancı dil sınavından muaf tutulur 

3) İngilizce dışındaki yabancı dillerin hazırlık sınıfından muaf olmak için Öğrenci 

İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilen uluslararası sınav belgelerinin geçerliliği ve 

muafiyet uygunluğu Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinlik kazanır. 

4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen uluslararası sınavlarda alınan puanın bu 

yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten 

itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekir. 

5) Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil 

hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı durumunu 

gösteren belgesine istinaden, hazırlık sınıfı muafiyeti, Yönetim Kurulu’nun denklik 

kararı vermesi ile kabul edilir. Denklik durumuna konu olacak başka bir üniversitenin 

yabancı dil hazırlık sınıfından alınan yabancı dil hazırlık sınıfı notları ve başarı 

durumunu gösteren belgenin alındığı tarih üzerinden 3 yıl geçmemiş olmamış gerekir. 

6) Dil Yeterlik Sınavı sonucunda öğrencinin hazırlık okulundan muaf sayılabilmesi 

için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.  

6) İkinci fıkra kapsamına girmeyen öğrenci yabancı dil sınavına alınır. 

 

Notlandırma 

MADDE 10 – (1) Zorunlu hazırlık eğitiminde her yarıyıl için dönem sonu not 

ortalaması 60 ve her iki yarıyıl not ortalamasının da en az 60 ve üzeri olması 

gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan öğrenciler Dil Yeterlik Sınavı 2’ye girmeye hak 

kazanırlar.  



(2) Her iki yarıyıl not ortalaması 100 üzerinden 60 ortalamayı karşılayamayan Zorunlu 

Hazırlık Sınıfı öğrencileri başarısız kabul edilir bir eğitim-öğretim yılı daha hazırlık 

eğitimi görürler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Esaslar 

Başvuru , kayıt ve kontenjan  

MADDE 11 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimine tabi olmayan öğrenciler isteğe bağlı 

yabancı dil eğitimi alabilirler.  

(2) Meslek Yüksekokulunun ön lisans programlarından birine kaydolmayan, ancak 

yabancı dil öğrenmek isteyen ve koşulları yetkili kurullarca belirlenen, en az lise 

mezunu kişiler de özel öğrenci olarak isteğe bağlı dil eğitimine kabul edilebilirler. 

Özel öğrenci statüsünde yabancı dil hazırlık programına devam eden kişiler öğrencilik 

haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi 

devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde sertifika 

almaya hak kazanırlar. 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi alan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 9 uncu 

maddesinde belirtilen yabancı dil yeterlik sınavından aldıkları puana göre yabancı 

diller koordinatörlüğü tarafından gruplara ayrılır. 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi için gerekli olan sınıf açılma kontenjan limiti en az 

15 kişidir. Bu kontenjan karşılanmadığı takdirde isteğe bağlı yabancı dil sınıfı açılmaz. 

Eğitim öğretim süresi 

MADDE 12 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil eğitiminin süresi bir öğretim yılıdır. Bu süre 

2547 sayılı Kanunda belirtilen öğretim sürelerine dahil değildir.  

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfının tekrarı yoktur. 

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin 

başlamasından en geç bir hafta sonra dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu 

süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar. 

Notlandırma 

MADDE 13 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi alan öğrenciler dönem notu başarı 

puanı ne olursa olsun bir öğretim yılının sonunda normal öğretime devam ederler. 

Dönem sonu not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler sertifika almaya hak 

kazanırlar. 

 

 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kurlar arası geçiş 

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, yabancı diller 

koordinatörlüğünün onayı halinde eğitim öğretim yılı içerisinde başarı ve devam 

durumlarına göre alt ve üst kurlara veya gruplara geçebilir. Kurlar ve gruplar arası 

uyumu sağlamak amacı ile öğrencilere eğitim programları dışında ek olarak Müdürün 

onayı ile destek programları uygulanabilir. 

 

Öğrencilerin mali sorumlulukları 

MADDE 15 – (1) Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, Meslek 

Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim harcını belirlenen süreler 

içinde ödemekle yükümlüdürler. 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 02/07/2010 tarihli ve 

27629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Meslek Yüksekokulu Önlisans 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti tarafından 

onaylandığı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 

tarafından yürütür. 

 


