
22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 

YÖNETMELİK 

Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: 
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil hazırlık sınıfında 

okutulan yabancı dil dersleri ile ortak okutulan zorunlu yabancı dil dersleri dâhil, tüm seçmeli ve zorunlu yabancı dil 
derslerine ve bunların sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil hazırlık sınıfında okutulan 

yabancı dil dersleri ile ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil, tüm seçmeli ve zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-
öğretiminin düzenlenmesine ve sınavlarının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 

(ı) bendi, 49 uncu maddesi ve EK-2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkan: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimi Başkanını, 
b) Birim: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Birimini, 
c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Diploma programına kayıtlı öğrencilerin talepleri halinde eğitim göreceği 

yabancı dil hazırlık sınıfını, 
ç) Kısmen yabancı dilde eğitim: Diploma programında verilen derslerin toplam kredisinin en az yüzde 

otuzunun yabancı dilde verilmesini, 
d) Koordinatör: Kapadokya Meslek Yüksekokulu yerleşkelerindeki İngilizce ve/veya diğer yabancı dillerin 

koordinatörlerini, 
e) Müdür: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü, 
f) Öğretim elemanı: Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yabancı dil dersleri vermek için 

görevlendirilmiş öğretim görevlisi veya okutmanları, 
g) ÖSYM: T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
ğ) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı, 
h) Yabancı dilde eğitim: Diploma programının öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verilmesini, 
ı) Yeterlilik sınavı: Öğrencinin diploma programı için istenen yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadığını 

ölçen yabancı dil sınavlarını, 
i) Yönetim Kurulu: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 
j) Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulunu, 
k) Yüksekokul Kurulu: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu, 
l) Zorunlu hazırlık sınıfı: Diploma programlarına kayıt olan öğrencilerin diploma programı eğitimine 

başlamadan önce devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık sınıfını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar 

Hazırlık sınıfının amacı 
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfının amacı, öğrencilere yerleştirildikleri eğitim-öğretim programlarının Avrupa 

Dil Portföyü düzeyleri doğrultusunda öngördüğü yabancı dilde eğitimlerini sürdürebilecek, meslekleriyle ilgili her 
türlü yayını takip edebilecek, etkinliklere ve tartışmalara katılabilecek dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

Hazırlık sınıfının eğitim-öğretim esasları, sınavlar ve muafiyet 
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri, yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptırmış 

ve programlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan yabancı dil yeterlik sınavı ve/veya seviye tespit sınavında 
başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrencilerden oluşur. Hazırlık sınıfı öğrencileri, yabancı dil yeterlik sınavı 
ve/veya seviye tespit sınavı sonuçlarına göre başlangıç, orta veya ileri olmak üzere üç temel düzeydeki hazırlık 
sınıflarına yerleştirilirler. Bu sınava katılmayan öğrenciler dil eğitimlerine en alt düzeyden başlarlar. Hazırlık sınıfı 
sonunda başarılı öğrencilere Avrupa Dil Portföyü doğrultusunda yabancı dil düzeylerini belirten bir sertifika verilir. 

(2) Hazırlık sınıfının eğitim-öğretim süresi en az iki dönemdir. Yabancı dil yeterlik sınavı ve/veya seviye 



tespit sınavında alınan sonuca göre bu süre başlangıç düzeyi için üç dönem, başlangıç üstü düzey için iki dönemdir. Ek 
yerleştirmeyle veya mazeret beyan ederek asıl kayıt dönemi dışında kayıt olan öğrenciler yeterlik ve/veya seviye tespit 
sınavına alınmaksızın başlangıç düzeyindeki eğitime tabi tutulurlar. İlgili akademik yılda dönem sonunda verilen 
yeterlik sınavlarında başarısız olan öğrenciler başlangıç seviyelerine bakılmaksızın eğitimlerine üçüncü dönemde de 
devam ederler. Derslerin başlama ve bitiş tarihleri Yüksekokulun akademik takviminde belirtilir. 

(3) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler, dönem başında Yüksekokul Müdürlüğüne 
başvurarak yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile izinli sayılırlar. Bu öğrencilerde devam mecburiyeti aranmaz. 
Ancak bu öğrencilerin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayabilmeleri için yeterlik sınavlarından veya Yüksekokul 
Kurulu tarafından eşdeğer olarak belirlenmiş olan sınavlardan başarılı olmaları gerekir. 

(4) Hazırlık sınıfı dersleri haftada en çok otuz, en az yirmi saat olarak yapılır. Hazırlık sınıfında, öğrencilerin 
kayıtlı oldukları programların akademik beklentileri ve yeterlik sınavı sonuçları doğrultusunda farklı eğitim-öğretim 
programları ile farklı sayıda ve nitelikte sınavlar hazırlanır ve uygulanır. 

(5) Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Herhangi bir nedenle derse giremeyen veya ders başladıktan sonra 
sınıfı terk eden öğrenciler yok gösterilir. Yönetim Kurulunun belirlediği devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler 
yılsonu yeterlik sınavına alınmazlar. 

(6) Yüksekokulun hazırlık sınıfı bulunan bir programına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil düzeyleri 
akademik yılın başında verilen yeterlik sınavı ile belirlenir. Bu sınav sonucuna göre % 60 ve üstü puan alanlar ile bu 
Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan yeterli puan almış olanlar hazırlık 
sınıfından muaf olur ve kayıtlı oldukları programlara devam ederler. 

(7) Yeterlik sınavları ve/veya seviye tespit sınavları, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların akademik 
beklentileri doğrultusunda akademik yılbaşında ve dönem sonlarında açılır. Bu sınavlara yıl içi sınav 
değerlendirmelerinden %50 başarı sağlayan öğrenciler girebilir. Ancak daha önce bu sınavlara girerek başarısız olmuş 
öğrenciler için ikinci dönemin başında bu sınavlar tekrar açılır. 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfları 
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olduğu halde Mütevelli Heyet kararı ile ilgili mevzuat 

doğrultusunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında okumak isteyen öğrenciler akademik 
yılın başındaki kayıt döneminde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı 
sonundaki sınavda başarılı olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda devam ederler ancak bu programlarda okutulan 
ortak kayıtlı oldukları programa zorunlu İngilizce dersleri yerine İngilizce programlarda okutulan ileri İngilizce 
derslerini alırlar. Ayrıca talep etmeleri ve Yüksekokulda kayıtlı oldukları dışında İngilizce eğitim-öğretim faaliyeti 
yürüten aynı adlı başka bir program olması halinde söz konusu programda İngilizce okutulan dersleri alabilirler. Bu 
öğrencilere de Avrupa Dil Portföyü kriterleri doğrultusunda yabancı dil düzeylerini belirten bir sertifika verilir. 

Hazırlık sınıflarında başarı ve değerlendirme 
MADDE 8 – (1) Yılsonu sınavında %60 başarı gösteren öğrenciler hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış 

sayılırlar. 
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine rağmen yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı 

olamayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler kayıtlı oldukları programın öğretim programı 

uyarınca belirlenmiş yabancı dil derslerini almakla yükümlüdürler. 
Zorunlu yabancı dil dersleri 
MADDE 9 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olmayan programlarda 

öğretim programlarınca belirlenen ve en az iki dönem olarak okutulan derslerdir. 
b) Zorunlu yabancı dil dersleri: Ortak zorunlu yabancı dil dersleri dışında öğretim programlarında yer alan ve 

alınması zorunlu olan yabancı dil dersleridir. 
c) Mesleki İngilizce dersleri: Programlara ait mesleki terminolojinin öğretilmesi ve öğrencilerin ilgili alanda 

okuma, yazma, konuşma ve sunum yapma becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan derslerdir. 
ç) Ön şartlı dersler: Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak 

öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı ön şartlı ders alınamaz. 
Ön şartlı dersler öğretim programı ile belirlenir. 

Seçmeli yabancı dil dersleri 
MADDE 10 – (1) Her akademik dönem için Yüksekokul Kurulu tarafından açılmasına ve uygulanmasına 

ilişkin koşulların belirlendiği yabancı dil dersleridir. 
(2) Seçmeli derslerin alınması öğrencinin tercihine ve danışmanının onayına bağlıdır. 
(3) Öğrencinin, seçmeli ders kapsamında fazladan aldığı yabancı dil dersleri, öğrencinin talebi, program 

başkanlığının olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile transkriptinden (not döküm belgesinden) silinebilir. 
Zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinde ders geçme ve muafiyet 
MADDE 11 – (1) Yüksekokulda okutulacak tüm yabancı dil derslerinin sınav sonuç notları Kapadokya 



Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca belirlenir. Yabancı dil derslerinde 
“CC” notundan daha düşük bir not alınması halinde ders tekrar edilir. 

(2) Okutulacak derslerden sadece ortak zorunlu yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı açılır. Muafiyet 
sınavının ölçme ve değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Muafiyet sınavı yapılabilecek derslerden 
dönem içerisinde başarısız olmuş ve dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler de söz konusu derslerin yarıyıl başında 
açılan muafiyet sınavlarına girebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve 
Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Mütevelli Heyet, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları 
uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 13 – (1) 29/6/2009 tarihli ve 27273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür. 

 


