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ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı 

İngilizce ve Türkçe eğitim veren lisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerden 

İngilizce yeterlik düzeyleri Üniversitedeki dersleri takip edebilecek yeterlikte olmayanlara 

yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim öğretim programlarının amaçları, 

uygulanması ve değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 

tarafından düzenlenen ve yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin 

esasları kapsar. 

(2) Yatay geçiş, dikey geçiş öğrencileri ile özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler de bu 

Yönerge kapsamındadır. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü ve 49 uncu 

maddeleri ile 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ” hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen: 

a) AODK: Avrupa Ortak Dil Kriterlerini (Common European Framework of 

Reference for Languages: CEFR), 

b) CAE: Cambridge English: Advanced (Cambridge ileri İngilizce) Sınavını, 

c) CPE: Certificate of Proficiency in English (İngilizce Yeterlik Sertifika) 

Sınavını,   

ç)    e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

d) Hazırlık sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, 

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

f) PTE ACADEMIC: Pearson Test of English, Academic Version (Pearson 

İngilizce Testi, Akademik) Sınavını, 

g) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü, 

ğ)    Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünü, 

h) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu, 

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil olarak İngilizce) 

Sınavını, 

j) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini, 

k) Üniversite yönetim kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim 

Kurulunu, 

l) YDB: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü, 

m) YDB kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 

Bölüm Kurulunu, 
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n) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

o) Yeterlik sınavı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü       

Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavını, 

                 ö) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar 

 

Hazırlık eğitimi ve  öğretiminin amacı 

MADDE 5- (1) Yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı, öğrencilere yerleştirildikleri 

öğretim programları öngördüğü yabancı dildeki derslerinde gerekli akademik ve temel dil 

becerilerini kazandırmak,  bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme ve bilimsel etkinliklere 

katılabilme yeteneği kazandırmak, kültürel ve sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları dil 

becerilerini kazandırmak ve bu eğitim-öğretimi AODK düzey tanımlarına uygun dört temel 

dil becerisinde çerçevesinde verebilmektir. 

(2) Hazırlık eğitimi sonunda öğrencilere kazandırılması hedeflenen dil seviyeleri AODK 

düzey tanımlarına göre: Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programına kayıt yaptırmış 

olan öğrenciler için B2+, tamamen yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve 

seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille yapıldığı programlara kayıtlı öğrenciler için 

B2’dir.   

(3) Yabancı dil hazırlık öğrencileri, Güz Dönemi Yeterlik Sınavında başarısız olan veya bu 

sınava katılmayan öğrencilerden; 

a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar, 

b) Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille yapıldığı lisans programlarına 

kayıtlı olanlardan oluşur. 

 

Eğitim-öğretim 

MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfında öğretim yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir öğretim yılı 

iki yarıyıldan ve her bir yarıyıl ikişer bloktan oluşur. YDB tarafından hazırlık sınıfı 

öğrencilerine haftada en az yirmi, en fazla otuz saat olmak üzere okutulacak derslerin sayısı 

ve içeriği, YDB Kurulunca belirlenir. Gerekli hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 

cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. 

(2) Eğitim-öğretim, akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Hazırlık 

eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur. Muafiyet sınavı 

akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. 

(3) Yabancı Dil Hazırlık Programının eğitim-öğretim süresi bir yıldır. 

(4) Hazırlık programına kayıtlı olup, iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfına devam ederek bu 

öğretim yılının sonunda yaz öğretimi dâhil, ilgili birimde öğretimine başlamaya hak 

kazanamayan öğrencilerin veya bu süre sonunda yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet 

koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık öğretimine devam 

etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığının, yürütülen İngilizce hazırlık öğretimi çerçevesinde yaptığı tüm yeterlik 

sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında 

başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavda da başarısız olan 

öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir. 

(5) Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 

sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim 

Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin  
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Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı programlara 

yatay geçiş için başvuru yapabilirler. 

(6) Yabancı Dil Hazırlık Programı, her yıl YDB’nün önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen 

akademik takvim çerçevesinde yürütülür. 

 

Yabancı Dil Hazırlık Programı muafiyet 

MADDE 7- (1) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil düzey belirleme ve yeterlik sınavından muaf 

olurlar ve yerleştirildikleri akademik programa doğrudan başlarlar. 

a) Yeterlik Sınavından başarılı olanlar, 

b) Sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınmak 

koşuluyla, EK 1. “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile 

Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar” tablosunda verilen sınavlardan belirtilen asgari 

puanları alanlar, 

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu 

ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 

ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,  

yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. 

(2) Bu durumdaki öğrencilerin kayıtlı oldukları ilgili birime Hazırlık Programı öğretim yılının 

ilk iki haftası içinde başvurmaları gerekir. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet 

istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde YDB Kurulunca karara bağlanır. 

 

Devam zorunluluğu ve mazeret 

MADDE 8- (1) Öğrenciler hazırlık eğitimlerine tüm derslerden her bir yarıyılda toplam ders 

saatinin en az % 80’i oranında devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık süreleri her yarıyıl 

için ayrı ayrı hesaplanır. Her bir yarıyılda devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan 

öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız sayılır. 

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, aynı eğitim-öğretim yılında takip eden 

dönemdeki derslere, sınavlara ve yeterlik sınavlarına giremezler. Ancak, bu öğrenciler bir 

sonraki eğitim-öğretim yılı içinde yapılan yeterlik sınavlarına girebilirler.  

(3) Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür. Öğrenciler devam-

devamsızlık takibini Üniversite Öğrenci Otomasyon Bilgi Sisteminden takip edebilir. Öğretim 

elemanları ve öğrenci işleri devamsızlık konusunda öğrencilere ayrıca bilgi vermekle 

yükümlü değildir. 

(4) Herhangi bir mazeret nedeniyle bir ara sınavına giremeyen öğrenciler için “Alanya 

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış 

Esasları”nda belirtilen hükümler uygulanır. YDB Hazırlık Programındaki Yeterlik Sınavları 

ile haberli/habersiz kısa sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.  

 

Öğrenime ara verme izni 

MADDE 9–(1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programlarında okuyan 

öğrencilere YDB kurul kararıyla en az bir yarıyıl en fazla iki yarıyıl süreyle öğrenime ara 

verme izni verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak 

yeterlik sınavına girebilirler. 

 

Sınavlar, değerlendirme, başarı ve itiraz 

MADDE 10– (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 

öğrencilerinin yıl içi başarı notları, her iki yarıyıl içinde ilgili kurulun belirlediği sayıda 

yapılan ara sınavlar, haberli/habersiz kısa sınavlar (quizler), süreç değerlendirmeleri 

(portfolyo, konuşma değerlendirmesi ve öğretim elemanı notu vb.) ve final sınavı esas 

alınarak belirlenir. Her sınav, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. 
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(2) Yıl içi başarı notu, ara sınav ortalamalarının %70’i ile haberli/habersiz kısa sınavlar 

(quizler), süreç değerlendirmeleri (yazma portfolyosu, konuşma değerlendirmesi ve öğretim 

elemanı notu vb.) ortalamasının % 30’u alınarak hesaplanır. 

(3) Yılsonu başarı notu ise; 

a) Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin yılsonu başarı notu; yıl içi başarı notunun % 

60’ı ile final sınavı notunun %40’ının toplanmasıyla belirlenir. Eğitim Fakültesi İngilizce 

Öğretmenliği Programı Hazırlık Sınıfı öğrencileri için 80 puan ve üzeri, tamamen yabancı 

dille eğitim yapan programlara ve derslerin % 30’unun yabancı dille yapıldığı programlara 

kayıtlı öğrenciler için 70 ve üzerine ulaşan öğrenciler Hazırlık Programını başarı ile 

tamamlamış sayılırlar. 

b) Yıl içi başarı ortalaması 85 olan Zorunlu Hazırlık Programı öğrencileri final sınavına 

girmeksizin doğrudan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarmış sayılırlar. 

c) Yılsonu başarı notu, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Hazırlık Sınıfı 

öğrencileri için 80 puan altında, tamamen yabancı dille eğitim yapan programlara ve derslerin  

% 30’unun yabancı dille yapıldığı programlara kayıtlı öğrenciler için 70 puan altında olan 

öğrenciler final bütünleme sınavına girebilirler. 

d) Final veya bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, final sınavına giren 

öğrencilerin başarı notunun hesaplanma esaslarına göre belirlenir. 

(4)Yeterlik sınavlarına giren öğrencilerin Hazırlık Programı başarı notunun belirlenmesinde 

yıl içi başarı notlarının katkısı söz konusu değildir. 

(5) YDB tarafından yapılan Yeterlik Sınavlarının herhangi birinden başarılı olan veya 

eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavların birinden asgari düzeyde puan 

aldığını belgelendiren öğrenciler lisans programlarına kayıt yaptırırlar. 

(6) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) işgünü içinde YDB’ne yazılı 

olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata ya da hatalı soru yönünden 

inceleme isteyebilirler. 

(7) Başvuru üzerine YDB Kurulunca yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, 

ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, YDB Kurulunda gerekli düzeltme yapılarak, 

sonuç ilgili öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 10 (on) işgünü içinde bildirilir.  

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 

MADDE 11- (1 ) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi uygulayan 

yükseköğretim programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde 

belirlenen tarihte, eğitim öğretim yılının başında Yabancı Dil Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar. 

Yeterlik Sınavı, tamamen yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli 

derslerin en az %30’u yabancı dille verilen programlara kayıtlı öğrencilerin yabancı dil 

yeterliğini belirlemek amacıyla eğitim-öğretim yılı başında (güz dönemi), birinci yarıyıl 

sonunda (kış dönemi) olmak üzere bir akademik yılda iki kez ve akademik takvimde ilan 

edilen tarihlerde yapılır. 

(2) Bu sınavlar için ön kayıt yaptırmayan ve başvuru için gerekli şartları yerine getirmeyen 

öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavlarına giremezler. Ayrıca, ek kontenjan, yatay ve dikey 

geçişle YDB Yeterlik Sınav tarihinden sonra gelen öğrencilerin Ek 1’de eşdeğerliği kabul 

edilen ulusal veya uluslararası sınavların birinden asgari düzeyde puan alan öğrenciler lisans 

programlarına kayıt yaptırabilirler. Eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir sınav sonucunu 

belgeleyemeyen veya istenilen asgari puandan daha düşük puan alan öğrenciler Hazırlık 

Programına devam ederler.  

(3) Yeterlik Sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden, Alanya Alaaddin Keykubat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programına kayıt yaptırmış olan 

öğrenciler için 80, tamamen yabancı dille eğitim yapan diğer programlar ile zorunlu ve  
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seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille yapıldığı programlara kayıtlı öğrenciler için 70 

olarak uygulanır. 

(4) Kış Dönemi Yeterlik Sınavına, derse devam koşulunu ve YDB Kurulu tarafından 

belirlenen yabancı dil düzeyini sağlayan öğrenciler ile bir önceki akademik yılda İngilizce 

Hazırlık Programında başarılı olamayan veya hazırlık muafiyet koşullarını yerine getiremeyen 

öğrenciler girebilir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar takip eden bahar yarıyılında 

yerleştirildikleri akademik programa başlayabilirler.  

(5) Yeterlik Sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı 

düzenlenmez. 

 

Düzey belirleme sınavı 

MADDE 12- (1) Düzey belirleme sınavı, güz yarıyılı başında bir kez olmak üzere akademik 

takvimde ilan edilen tarihte yapılır.  

(2) Düzey belirleme sınavından alınan başarı puanına göre öğrencilerin Düzey 1, Düzey 2 ve 

Düzey 3 gruplarından hangisinde hazırlık öğretimi alacağına YDB Kurulunca karar verilir.  

(3) Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez ve öğrenciler Düzey 1’de 

ders görmeye başlarlar.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Temel Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet 

 

Muafiyet sınavı 

MADDE 13 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Zorunlu 

İngilizce dersi muafiyet sınavı, YDB tarafından her yarıyıl başında yapılır. 

(2) Muafiyet sınavından YDB’nün belirlediği başarı puanı ve üstünü alan öğrenciler, ilgili 

yarıyılın Zorunlu İngilizce dersinden muaf sayılırlar ve muafiyet sınavından almış oldukları 

notun harf karşılığı transkriptlerine işlenir. 

 (3) Zorunlu İngilizce dersi muafiyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin akademik takvimde 

ilan edilen tarihte sınava girmeleri gerekir.  Zorunlu İngilizce dersi muafiyet sınavı için 

mazeret sınavı yapılmaz.  

(4) Hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, başarılı oldukları dilin ortak zorunlu dersinden 

muaf sayılırlar. Muaf olan öğrencilerin başarı notu  AA olarak öğrenci bilgi sistemine 

aktarılır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri 

MADDE 14– (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları 

fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır. Disiplin 

işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun 

dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır. 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 23.03.2016 tarihli ve 29662 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile 

“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 17- (1) Bu Yönergeyi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2017 tarih ve 18/114 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.  
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EK- I 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen 

Asgari Eşdeğer Puanlar 

 

ALKÜ, YDB 

Yeterlik 

Sınavı 

YDS, 

e-YDS, 

YÖKDİL 

TOEFL- 

IBT 

PTE 

ACADEMIC 

CAE CPE  

80 60 72 55 C C Başarılı * Eğitim Fak. 

İngilizce Öğretmenliği 

öğrencileri için 

70 55 66 50 C C Başarılı *Derslerin 

tamamının (% 100) ve 

derslerin % 30’unun 

yabancı dille yapıldığı 

programların öğrencileri 

için 

 


