
T.C. 
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 

HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Samsun Üniversitesinin kısmen veya tamamen 

İngilizce eğitim veren lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden Üniversitedeki dersleri 
takip edebilecek seviyede olmayanlar ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyenler için 
sunulan hazırlık eğitim-öğretimi, 2547 sayılı kanunun 5’inci maddesinin (i) bendi 
kapsamındaki Yabancı Dil I (YDİ101) ve Yabancı Dil II dersleri ve Üniversitenin Yabancı 
Diller Bölümü tarafından verilmesini uygun gördüğü diğer yabancı dil dersleri ile ilgili usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Samsun Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü bünyesinde 

verilen İngilizce eğitim-öğretimin yürütülmesine ilişkin temel hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 

kanununun 5’inci, 14’üncü ve 49’uncu maddeleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 
“Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı, 
b) İYS: Samsun Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını, 
c) ÖİDB: Samsun Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 
ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü, 
d) Rektörlük: Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü, 
e) SBS: Seviye Belirleme Sınavını 
f) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu, 
g) Üniversite: Samsun Üniversitesini, 
ğ) YDB: Samsun Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

 
Öğretim dili ve yeterlik sınavı 
MADDE 5 – (1) Lisans öğrencileri için hazırlık sınıfını geçme notu 60, İngilizce 

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 70'dir. Yıl sonu geçme notu, iki dönemin 
ölçme ve değerlendirme süreçlerini kapsayan yıllık bir değerlendirme sonucunda elde edilecek 
ortalamaların %60’ı ve İYS puanının %40’ının toplanmasıyla elde edilen toplam puandır.  
(2) Ana dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son 3 (üç) yılında, İngilizcenin ana 
dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında 
eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların yeterlikleri YDB tarafından 
değerlendirilir. 
(3) İYS’de başarılı olanlar ile YDB tarafından önerilen ve Senato tarafından eş değerliği kabul 
edilen ulusal/uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans 
programına kayıt yaptırabilirler. 
(4) Öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara geçiş yapan öğrencilerin 
Üniversite tarafından kabul edilen dil yeterlik koşullarını sağlamaları gerekir. İYS’de başarılı 



olanlar ile YDB tarafından önerilen ve Senato tarafından eş değerliği kabul edilen 
ulusal/uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans programına 
kayıt yaptırabilirler.  
(5) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez. 

Seviye belirleme  
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim 

görecekleri, İYS’den aldıkları puan veya seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. 
Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yılın başında YDB 
tarafından kararlaştırılır. 

Öğretim süresi 
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında azami eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. 

Üniversite imkânları ve başarı durumuna göre hazırlık sınıfı uygulaması en fazla 1 (bir) 
akademik yıl daha uzatılabilir. 

(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri 
akademik takvim ile düzenlenir. 

Kayıt 
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yarıyıl kayıtları akademik takvimde 

belirtilen tarihlerde Üniversitenin resmî internet sayfasında ilan edildiği şekilde yapılır. 
(2) İlan edilen kayıt gereklerini yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı 
öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar. 
(3) İlgili yarıyıl için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve 
belgeleyerek ÖİDB’ye en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. 
Mazereti YDB tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencilerin 
yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir. 
(4) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler hazırlık sınıfına 
devam hakkını kaybeder. 

Devam durumu 
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. 

(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %85'ten  az olmamak üzere YDB tarafından 
belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. 

(3) Samsun Üniversitesi Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesi kapsamındaki  mazeretler kabul 
edilir. 
(4) YDB tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam hakkını 
kaybeder. 
(5) Hazırlık sınıfında bir akademik yıl sonunda devamsızlıktan kalan öğrenciler bir sonraki 
akademik yılda derslere devam etmek zorundadır.  
 

Başarı ve değerlendirme 
MADDE 10 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır: 

a) YDB tarafından belirlenen, hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her 
akademik yılın başında YDB resmî internet sitesinde duyurulur. 
b) Öğrencilerin başarı durumları İYS ile belirlenir. İYS’ye girebilmek için gerekli koşullar 
YDB tarafından belirlenir. 
c) Hazırlık eğitimde başarılı olan tüm, lisans öğrencileri Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II 
derslerinden muaf olurlar 
 

Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler 
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfındaki birinci veya ikinci yılında devamsızlık 

nedeniyle başarısız olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar akademik yılın başında olmak üzere İYS’ye girme 
veya Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal/uluslararası geçerli belge sunma hakkı 
verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları 
gerekir. 
b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgelemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri 



kesilir. 
c) Bu öğrenciler Üniversiteye kayıt, sınav ve benzeri tüm öğrencilik haklarını kaybeder. 

Akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler 
MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfının birinci veya ikinci yılında akademik nedenlerle başarısız 
olan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Bu öğrencilere azami süre sonuna kadar düzenlenecek bütün İYS’lere girme veya Senato 

tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal/uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu 
kapsamdaki öğrencilerin İYS’ye girebilmeleri için sınav başvurusu yapmaları gerekir. 

b) Azami süre sonunda İngilizce yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 

İzinli sayılma 
MADDE 13 – (1) Öğrenciler YDB kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli 

sayılabilirler. Zorunlu hâllerde bu süre, YDB tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl 
olmak üzere uzatılabilir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine eğitim öğretim programı bir akademik yılı 
kapsadığından yarıyıl izni verilmez. 
(2) Öğrenciler, Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesinde belirtilen mazeretlere ek olarak 
İngilizcesini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteği ile de  kayıt dondurma talebinde bulunabilir. 
(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile YDB'ye en 
geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Ancak sağlık, maddi ve 
ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur. İzin talepleri 
YDB tarafından değerlendirilir ve ÖİDB’ye bilgi verilir 
(4) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir. 
(5) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden akademik yıl için hazırlık sınıfına kaydını 
yenileyebilir veya akademik yılın başında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eş değerliği 
kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans 
programına kayıt yaptırabilirler. 
(6) İngilizce dil bilgisini kendi imkânları ile geliştirmek üzere izin alan öğrenciler için 
aşağıdaki koşullar uygulanır: 
a) Bu öğrenciler hazırlık sınıfındaki bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır. 
b) Bu izni hazırlık sınıfındaki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl 
başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam 
koşulları YDB tarafından belirlenir. 
c) Bu izni hazırlık sınıfındaki ikinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl 
başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin Hazırlık sınıfına tekrar devam 
hakkı yoktur. Bu öğrenciler, akademik yılın başında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eş 
değerliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans 
programına kayıt yaptırabilirler. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar 
 

Değerlendirme esasları ve İYS 
MADDE 14 – (1) Hazırlık eğitimindeki başarı düzeyinin belirlenmesi amacı ile 

İngilizce Yeterlik Sınavları I/II/III, Seviye Belirleme Sınavı, ara sınav(lar), 
kısasınav(lar),sunum(lar) ve akademik yıl boyunca öğrencinin çalışmalarından derlenen 
İngilizce ürün dosyası (Portfolyo ve Proje)  kontrolleri ile final sınavları yapılır. 
 
(2) İngilizce Yeterlik Sınavları, zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarına tabi öğrenciler ile 
önceki akademik yıldan başarısız olup tekrar hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin seviye 
sınıflarına ayrılmadan zorunlu hazırlık ile ilgili yeterliliklerini belirlemek için yapılan 
sınavlardır. Bu sınavlar akademik yıl içerisinde 3(üç) defa akademik takvimde belirtilen 
zamanlarda yapılır. İngilizce Yeterlik Sınavı I/II/III ile ilgili esasları şunlardır; 
 
a) İngilizce Yeterlik Sınavı I: Hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler ile önceki akademik 



yıldan başarısız olan öğrencilerin, İngilizce dil seviyelerini belirlemek üzere dönem başında 
yapılan sınavdır. 
b)İngilizce Yeterlik Sınavı II: Hazırlık eğitimine başlayan ve derse devam koşulu ile Yabancı Diller 
Bölümü tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilerin girebildiği I. Yarıyıl sonunda yapılan 
sınavdır. Ara dönemde yapılan İYS ile geçmek isteyen öğrenciler, ilk dönem ortalamasının %60’ı ile 
İYS’nin %40-’nın toplamından elde edilecek toplam puana göre değerlendirilir. 
c)İngilizce Yeterlik Sınavı III: Hazırlık eğitimine başlayan, derse devam koşulu ile Yabancı 
Diller Bölümü tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilerin girebildiği II. Yarıyıl sonunda 
yapılan sınavdır. II. Yarıyıl sonunda yapılan İYS ile geçmek isteyen öğrenciler, ilk dönem ve 
ikinci dönem ortalamasının %60-’ı ile İYS’nin %40-’nın toplamından elde edilecek toplam 
puana göre değerlendirilir. 
(3) Tekrara kalan ve İngilizce becerilerini kendi imkânlarıyla geliştiren öğrenciler, bir sonraki 
akademik yıl içinde düzenlenen yeterlilik sınavlarına girebilir. İkinci  akademik yılın sonunda 
da başarısız olan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.  

    (4) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. 
Seviye belirleme  
MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıfında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde 

başlayacakları, akademik  yılın başında düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı ile belirlenir. 
Öğrencilerin sınavda alacakları puanlar göz önünde bulundurularak, başlangıç (A1/A2), 
başlangıç üstü (A2) ve orta (B1) düzeylerinde seviye sınıfları açılır. YDB, gerekli hâllerde 
akademik yılın başında gerçekleşen İYS I sonuçlarını Seviye Belirleme Sınavı olarak 
değerlendirebilir. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar 

 
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılması 
MADDE 16 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıtlı öğrenciler için 

hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır ve bu konudaki talepler ilgili birimin mevcut kapasitesi göz 
önüne alınarak karara bağlanır. 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri 
MADDE 17 – (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olmayan lisans düzeyindeki 

programlarına kayıtlı olup hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerdir. 
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim görmek isteyen lisans öğrencilerinin talepleri, 
elektronik ortamda ÖİDB’ye sunulur. 
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt formunda hazırlık 
sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan eder ve Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen 
Seviye Belirleme Sınavı’na girer ve her akademik yıl belirlenen kontenjan dâhilinde, 
seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. 
(4) İlk akademik yılın sonunda başarısız olan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, takip eden 
akademik yıl hazırlık sınıfını tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam eder. Bu 
öğrenciler, 
mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık 
öğreniminden vazgeçebilirler. 
(5) İlk akademik yılın sonunda İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olan isteğe bağlı hazırlık 
sınıfı öğrencileri, kayıtlı oldukları lisans programlarına devam eder. 
(6) İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarısız olan tüm lisans öğrencileri, 2547 sayılı kanunun 5. 
maddesinin (i) bendi gereğince zorunlu olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf 
olmak için Yabancı Diller Bölümünce hazırlanan akademik takvimde yer alan tarihte muafiyet 
sınavına girebilirler. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfı Dışındaki İngilizce Dersleri Eğitim ve Öğretimi 

 
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri 
MADDE 18 – (1) 2547 sayılı kanunun 5’inci maddesinin (i) bendi kapsamındaki 

Yabancı Dil I (YDİ101) ve Yabancı Dil II (YDİ102) dersleridir. Bu dersler ile ilgili 
görevlendirme ve değerlendirme işlemleri YDB tarafından yürütülür. 

Muafiyet 
MADDE 19 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet talebinde bulunan 

öğrenciler, her akademik yılın başında düzenlenecek Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet 
Sınavına girebilir. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil 
derslerinden muaf olur. Senato tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal/uluslararası geçerli 
belgesi olanların, sınavdan önce belgelerini YDB' ye ibraz etmesi gerekmektedir. 

Diğer ingilizce ve yabancı dil dersleri 
MADDE 20 – (1) Zorunlu olan dersler dışındaki diğer İngilizce ve yabancı dil dersleri 

için öğretim elemanları Yabancı Diller Bölümü tarafından görevlendirilir. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Kredi ve ortalama hesabı 
MADDE 21 – (1) Zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin 

mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin genel 
ağırlıklı not ortalamasında dikkate alınmaz. 

Yaz Okulu/Bütünleme Sınavı 
MADDE 22 – (1) Hazırlık sınıflarında yaz okulu ve bütünleme sınavı yoktur. 
Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş 
MADDE 23 Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan 

kurumlara geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. 
Hüküm Bulunmayan Hâller 
MADDE 24 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Samsun Üniversitesi 

yönetmelik ve yönergeleri ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 25 – (1) Bu Yönerge Senato’da onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 
 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının 
TARİH SAYISI 
08.06.2020 2020/72 
20.09.2021 2020/82 
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