KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 (Değişik:RG- 27/06/2018-30461) – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu
veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslarını
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık ve ikinci yabancı
dil eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.”
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 (Değişik:RG- 27/06/2018-30461 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
b) Birim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
c) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olarak alındığı sınıfları,
ç) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
d) Rektörlük: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
g) Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin dil seviyelerini
belirleyen sınavı,
ğ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
h) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olacak öğrencileri belirleyen sınavı,
ı) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık eğitimini alması zorunlu olan bölümlerin hazırlık sınıflarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Hazırlık eğitim ve öğretimi
MADDE 4 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; yabancı dilde okuduğunu ve işittiğini anlama, kendini yazılı ve sözlü
olarak ifade edebilme, metinleri çevirebilme, mesleki ve günlük hayatta gerekli olan iletişimi sağlayabilme, uluslararası
yayınları izleyebilme ve ilgili seminer ve tartışmalara katılabilmeleri için öğrencilere gerekli yabancı dil yeterliliğini
kazandırmaktır.
(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminin normal süresi tüm bölümler için bir akademik yıldır. Hazırlık programının
akademik takvimi Senato tarafından düzenlenir.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencilerin dil eğitimi süresince sorumlu olacakları müfredat
programını ve ders içeriklerini YDYO düzenler.
(4) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran
öğrenciler, ana yabancı dil olarak bölümlerinin öngördüğü dili, ikinci yabancı dil olarak YDYO tarafından ilan edilen
yaygın dünya dillerinden birini alırlar.
(5) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin
derslere en az %85 oranında devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık durumunun öğretim yılı ve öğretim etkinliklerine
dağılımına ve uygulamaya yönelik esasları Birim Kurulunca belirlenir. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler, yılsonunda
yapılan YDYS’ye giremez ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar. Ancak, yeni eğitim-öğretim yılı başında uygulanan
YDYS’ye katılabilirler. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde mazeretlerini
YDYO’ya iletebilir ve YDYO Yönetim Kurulunca kabul görürse yılsonunda yapılan YDYS’ye girmeye hak kazanırlar.
(6) Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploma eklerinde, yabancı dil hazırlık
eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.
(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim
programlarından ders alamazlar.
(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminin öğretim süresi, öğrencilerinin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının
öngördüğü eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar
Kayıt
MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencilerinin kayıtları, akademik takvimde
belirtilen kayıt haftası süresince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili bölüm tarafından yapılır.
(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında doğrudan zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfı kontenjanına alınır.
(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen bölümlerin öğrencileri kayıt sırasında yabancı dil hazırlık
sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci sayısı o yıl
için belirtilen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrenci alımı yapılır.
(4) (Yürürlükten Kaldırılmıştır: RG-22.10.2013-28799)
Yabancı dil düzey belirleme sınavı ve yabancı dil yeterlik sınavı (Değişik: RG-22.10.2013-28799)
MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında düzey belirleme sınavı adı altında öğrencilere bir sınav
uygulanır. Düzey belirleme sınavının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar YDYO tarafından belirlenir.
(2) Her eğitim-öğretim yılında YDYO tarafından ilan edilen zamanlarda YDYS yapılır.
Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet
MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olma şartlarını yerine getiren öğrenciler, yabancı
dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış sayılır. Yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin yabancı dil
hazırlık sınıfından muaf sayılabilmeleri ve ilgili bölümlerine doğrudan başlayabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan
en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) YDYO tarafından yapılan YDYS’den 100 tam puan üzerinden, 65 veya
üstü puan almış olmak,
b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan belirlenen düzeyde puan almış
olmak,
c) Son üç yıl içerisinde, öğrenimlerini yurtdışı ve/veya yurt içinde ilgili yabancı dilde eğitim-öğretim yapan
kurumlarda tamamlamış olmak,
ç) (Değişik: RG-13.10.2015-29501) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık programına
devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olmak.
Seviye belirleme
MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) YDYS’ye giren, ancak yeterli puanı alıp muafiyet hakkı
kazanamayan öğrenciler, YDBS’den aldıkları puan baz alınarak, yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) Yabancı dil hazırlık sınıfında yazılı, sözlü ve performans
sınavları şeklinde sınavlar uygulanır. Öğrencilerin yıl içi başarısını değerlendirme esasları YDYO tarafından belirlenir
ve öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirilir.
(2) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) Yılsonunda yapılan YDYS’ye, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve
yıl içi başarı notu Birim Kurulu tarafından belirlenen baraj puanı ve üzerinde olan öğrenciler girebilirler.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıflarında yabancı dil ve ikinci yabancı dil başarı notu 100 üzerinden 65’tir. Yabancı
dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler, bölümlerinde öğrenimlerine devam ederler. İkinci yabancı dilde başarılı
olunamaması, öğrencilerin bölümlerine devam etmelerine engel olmaz.
(4) Öğrencilerin hazırlık sınıfındaki başarı durumları genel not belgesinde (transkriptte) yer alır.
(5) (Değişik: RG-13.10.2015-29501) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin yılsonunda başarısız
olmaları halinde:
a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler,
b) Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) bir yabancı dil olan bölüm öğrencileri, yeni eğitim-öğretim
yılı başında yapılan YDYS’ye katılarak 65 puan ve üzerinde almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış
sayılırlar; aksi takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler veya yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek üzere başvuruda
bulunabilirler,
c) Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) bir yabancı dil olan bölüm öğrencileri ikinci yılsonunda da
başarısız oldukları takdirde, kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir,
ç) İkinci yılsonunda başarısız olduğu için ilişiği kesilen öğrenciler, aynı üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş
değer bir programa kayıt yaptırabilirler veya başka bir üniversitede bulunan öğretim dili Türkçe olan programlara
merkezi olarak yerleştirilmek üzere başvuru yapabilirler.
Mazeret sınavları
MADDE 10 – (1) (Değişik: RG-22.10.2013-28799) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara
katılamaması durumunda mazeretli sayılıp sayılmayacağına Senato tarafından belirlenen esaslara göre YDYO Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir. YDYS ve YDBS için mazeret sınavı yapılmaz.
(2) (Değişik:RG- 27/06/2018-30461) Mazeretlere ilişkin başvurular, 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde Birim Kuruluna yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YDYO Kurulu
ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Dumlupınar Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 17/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (Değişik:RG- 27/06/2018-30461) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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