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YÖNETMELİK 

Bitlis Eren Üniversitesinden: 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil 

hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar ile ortak zorunlu yabancı dil 

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

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bitlis Eren Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlar ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve 

sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) A1: Temel İngilizce Seviyesini, 

b) A2: Ortanın Altı İngilizce Seviyesini, 

c) B1: Orta İngilizce Seviyesini, 

ç) B2: Ortanın Üstü İngilizce Seviyesini, 

d) C1: İleri İngilizce Seviyesini, 

e) C2: Yetkinlik İngilizce Seviyesini, 

f) CAE: İleri Düzey İngilizce Sertifikasını, 

g) CEF: Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programını, 

ğ) CPE: Uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından olan Cambridge Proficiency Exam Sınavını, 

h) FCE: İngilizce İlk Sertifikasını, 

ı) IELTS: Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemini, 

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

j) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, 

k) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 

l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language-Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavını, 

m) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar 

Hazırlık eğitim-öğretimi 

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında, CEF uyumlu A1, A2, B1, B2, C1 ve FCE ve/veya C2 olmak 

üzere altı farklı içerikten oluşan modül sistemi uygulanır. 10 kişiye ulaşmayan modüller açılmayabilir. Öğrenci 

seviyesine uygun mevcut modüle yerleştirilir. 

 

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Derecelendirmesi  

A  B  C  

A1  A2  B1  B2  C1  C2  

0-19  20-39  40-59  60-69  70-89  90-100  

 

(2) Yabancı dil hazırlık programı, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yıl olarak 

uygulanır. Her modül, modül içi ve sonu sınavlarıyla birlikte 190 saatten az olmamak üzere en az 8 hafta olarak 

programlanır. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında her modül için haftada 24 ders saatinden az olmamak üzere eğitim-öğretim 

yapılan yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümü 

tarafından belirlenen ve CEF standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin, materyal birimi tarafından hazırlanan 

ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür. 



(4) Modüllerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yılbaşında, Yabancı Diller Bölümü tarafından 

belirlenir ve ilan edilir. 

Derslere devam zorunluluğu 

MADDE 6 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine katılmak 

zorunludur. Bir akademik yılda derslere devam etme zorunluluğu %80’dir. 

(2) Bir modülde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine %80 devam zorunluluğu vardır. Sağlık kurumlarından 

alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar dâhil %20 oranı aşılamaz. 

(3) Herhangi bir modülde %20 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen, o 

modülde devamsız sayılarak başarısız olur ve bir akademik yıl için devamsızlık sınırını aşmamışsa bir sonraki modüle 

devam edebilir. Takip eden modülde başarılı olursa önceki modülü başarmış sayılır. Herhangi bir modül sonunda bir 

akademik yıl için %20 devamsızlık sınırını aşanlar bir sonraki modülü alamaz ve hazırlık sınıfından devamsız olarak 

başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler final veya bütünleme sınavına giremez. 

(4) Gerekli hallerde, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar 

günleri de ders ve sınav yapılabilir. 

(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin diplomalarına, 

yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır. 

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bu süre içerisinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim 

programlarından ders alamazlar. 

(7) Yabancı dil hazırlık sınıflarına misafir veya dinleyici özel öğrenci kabul edilmez. 

(8) Yabancı dil hazırlık sınıfı, öğrencilerin kayıt oldukları programların kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil 

değildir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

Kayıt 

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, duyurulan kayıt haftası süresince 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından birlikte yürütülür. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtlı olan her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu 

izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla yabancı diller bölümü tarafından bir öğretim 

elemanı danışman olarak atanır. 

Muafiyet 

MADDE 8 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf 

sayılabilmeleri için aşağıda sayılan şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: 

a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 

100 puan üzerinden 70 veya üstü puan almış olmak, 

b) YDS sınavından en az 60 puan almak, bilgisayar tabanlı TOEFL 153, internet tabanlı TOEFL 53, IELTS 

5,5 veya üstü puan almak ya da CEF çerçevesinde sınav yapan uluslararası geçerliliği olan ve Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığının onayladığı merkezi sınavlardan B2 düzeyinde başarı göstermiş olmak, 

c) Daha önce Üniversitenin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve 

başarıyla tamamlamış olmak veya başka bir üniversitenin yaptığı yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak, 

ç) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan alınan sınav sonuç belgelerinin son üç 

yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgelerin akademik takvimde belirlenen ders alma-ders bırakma tarihleri 

bitimine kadar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi ve bölüm başkanlığı tarafından onaylanması 

gerekir. 

Yeterlik sınavı 

MADDE 9 – (1) Yabancı dil yeterlik sınavı; öğrencilerin, dil bilgisi, okuma-anlama, dinleme-anlama ve 

yazılı-sözlü ifade bakımından dil beceri ve yetkinliklerini ölçer. 

(2) Bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen koşulları sağlayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, Yabancı 

Diller Bölümü tarafından akademik yılın başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda düzenlenen yabancı 

dil yeterlik sınavlarına alınırlar. 

(3) Yabancı dil yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfından 

muaf tutularak kabul edildikleri lisans diploma programlarına başlamaya hak kazanırlar. 

(4) Yabancı dil yeterlik sınavından 100 üzerinden 70 puanın altında alanlar 5 inci maddedeki tabloda 

gösterilen modüle göre hazırlık sınıfına yerleştirilir. 

(5) Yabancı dil yeterlik sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç üç gün içinde ilan edilir. 

(6) Yabancı dil yeterlik sınavının geçerlik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. 

(7) Yabancı dil yeterlik sınavının tarihleri akademik takvimde belirlenir ve önceden ilan edilir. 

Modüller 

MADDE 10 – (1) Modüller kendi içinde farklı gruplara ayrılabilir. İlk iki hafta sonunda, ilgili ders 



sorumlularının önerisi ile gruplar arasında transfer yapılabilir. Bu transferde grup değiştirmeyen, ancak bulunduğu 

grubun düzeyinin altında veya üstünde kalan öğrencilerin birinci ara sınavından sonra gerekli görüldüğü takdirde 

grubu değiştirilebilir. Hiçbir değişiklik sadece öğrencinin talebi ile yapılmaz. Yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin 

kaydı doğrudan başlangıç grubuna yapılır. 

Sınavlar ve notlar 

MADDE 11 – (1) Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi ve ölçülmesine yönelik 

olarak kısa sınavlar ile bir üst modüle geçme şartını sağlamak ve modül yeterliğini belirlemek için modül sonu sınavı 

yapılır. 

(2) Sınavlar, kâğıt üzerinde ve/veya bilgisayar ortamında, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olabilir. 

(3) Sınavlar, Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülür. 

(4) Her türlü sınav ve ölçme uygulamasının seviyesi, ELP modül sistemi öğretim çıktılarına uygun olarak 

belirlenir. 

Sınav türleri 

MADDE 12 – (1) Kısa sınavlar, her modülde en az 4 defa yapılır. Kısa sınavların tarihi önceden ilan edilmez; 

herhangi bir gün ve herhangi bir ders saati içinde uygulanır. Kısa sınavlar; internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak, 

modül içi okuma ödevleri, sınıf içi okuma konuları üzerine yazma ve benzeri şeklinde de yapılabilir. Kısa sınava 

girmeyen öğrenci için telafi sınavı ve/veya mazeret sınavı yapılmaz. 

Modül sonu sınavı 

MADDE 13 – (1) Modül sonu sınavı, modül dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir defa olmak 

üzere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Modül sonu sınavları, dilbilgisi, okuma-anlama, 

dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o 

modülün sonunda yapılan modül sonu sınavına giremez. 

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığına yazılı olarak başvurarak, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Bu sürenin bitiminden 

sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 

Mazeret sınavları 

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle modül sonu sınavına katılmaması durumunda mazeretli 

sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca karar verilir. Mazeretler 

kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenen 

gün, yer ve saatte kullanır. 

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, mazeretin bitimini izleyen üç gün içerisinde yazılı 

olarak Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem 

yapılmaz. 

Başarılı öğrenciler 

MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı dil öğretiminde modül esasına göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla 

tamamlayan öğrenci bir üst modüle geçer. Modül başarı notu; modül süresinde yapılan 4 adet kısa sınavın ortalaması 

esas alınmak suretiyle kısa sınav notunun yüzde 35’i, modül sonu sınavının yüzde 50’si ve portfolyo çalışmasının 

yüzde 15’i alınmak suretiyle hesaplanır. Modül başarı notu 70’tir. Modül başarı notu 70 ve üstünde olan öğrenci, 

modül seviye yeterliğini sağlamış olur ve bir üst modüle geçer. 

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri en az B2 modülünü başarı ile tamamlamak şartı ile yabancı dil 

yeterlik sınavına C2 modülü sınavı girmeye hak kazanırlar. 

(3) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencileri ile Üniversitenin eğitim öğretim 

dilinin Türkçe olduğu bölümlere kayıt yaptıran ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilere, 

yabancı dil hazırlık sınıfının bu Yönetmelik ile belirlenen başarılı olma koşulunu yerine getirmeleri halinde, başarılı 

oldukları modülün seviyesini gösterir başarı sertifikası verilir. 

(4) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı oldukları süre içinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını 

okuyup devam şartını yerine getirerek başarılı olan öğrenci, Üniversitenin yabancı bir dilde eğitim-öğretim yapılan 

bölümlerine YGS/LYS sınavı veya yatay geçiş ile üç yıl içerisinde kayıt yaptırdığı takdirde yabancı dil hazırlık 

sınıfından muaf olur. 

Başarısızlık durumu 

MADDE 17 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılın sonunda başarı şartını yerine 

getiremeyen öğrenci şartları sağlayana kadar yabancı dil yeterlilik sınavlarına girmeye devam eder. Bu süre zarfında 

öğrenci kayıtlı olduğu bölümün Türkçe verilen derslerini alabilir. 

(2) Üniversitenin eğitim-öğretim dilinin Türkçe olduğu lisans diploma programlarına kayıt yaptıran ve isteğe 

bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfının bu Yönetmelikte belirlenen 

başarılı olma koşulunu yerine getirmeseler dahi, kayıtlı oldukları lisans diploma programlarına devam eden akademik 

yılda başlarlar. 



(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı öğrencisi, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci 

yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili 

Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. 

Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt 

yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı kontenjanı 

MADDE 18 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin bölümlere 

göre dağılımı kayıt işlemlerinin başlangıcından önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Rektörlük 

onayı ile belirlenir. Bir sınıf için belirlenen kontenjanın % 50’si dolmaz ise, o yıl yabancı dil hazırlık sınıfı 

açılmayabilir. 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler 

ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. 

Başvuru ve kayıt 

MADDE 19 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarına başvurular kayıt işlemleri sırasında, Yabancı 

Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan matbu formlar aracılığı ile yapılır. 

Eğitim-öğretim 

MADDE 20 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine de bu Yönetmelikte belirtilen genel 

esaslar uygulanır. 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi modül esasına göre yıllık olarak düzenlenir 

ve toplam bir öğretim yılıdır. Bu süre yasal öğretim süresine dâhil değildir. 

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

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenci, öğretimin başlamasından en geç iki hafta sonra 

dilekçe ile hazırlık sınıfından ayrılabilir. Bu süreyi geçenler hazırlık sınıfından ayrılamazlar. 

Başarılı ve başarısız öğrenciler 

MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller 

Bölüm Başkanlığı tarafından başarı belgesi verilir. 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenci, kayıt yaptırdığı programa devam edebilir. 

Bu öğrencinin, yılsonu veya bütünleme sınavı sonunda başarı notu 50’nin üzerinde ise bölümde okutulan zorunlu 

yabancı dil eğitiminden muaf olur, ancak kayıt olduğu programda yabancı dilde verilen dersleri alabilmesi için başarı 

notunun 70 ve üzerinde olması gerekir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri 

MADDE 22 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu 

dersler haftada dört saat olmak üzere düzenlenir. 

(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları fakülte/yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca görevlendirilir ve yürütülür. 

(3) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha 

sonraki yarıyıllarda seçmeli kredisiz yabancı dil dersleri açılabilir. Seçmeli yabancı dil dersleri öğrencinin isteği ve 

danışman onayı ile alınır. 

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet 

MADDE 23 – (1) Her yıl öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan 

öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. 

(2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak 

zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, yazılı olarak muaf sayılma talebinde bulunabilir. 

(3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu 

fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir. 

Başarı durumu 

MADDE 24 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre 

belirlenir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 



Eğitime ve öğrencilere ilişkin işlemler 

MADDE 25 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları, Bitlis Eren Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


