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T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ 
(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2021 tarihli toplantısında revize edilmiştir.)  

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi’nde, hazırlık sınıfı 
olmaksızın, lisans eğitimi sonunda öğrencinin Avrupa Dil Portfolyosunda B1 seviyesine 
karşılık gelen seviyede bir İngilizce yeterliliğine sahip olması için gerekli eğitim-öğretim ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim 
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen fakülte ve yüksekokul öğretim programlarındaki 
İngilizce dil derslerine ilişkin hükümleri kapsar.  
 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5, 
14, 44 ve 49 uncu maddeleri, 4.12.2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 18.06.2018 tarihli senato kararı ile kabul edilen 
Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Ara sınav: Yabancı dil derslerinde başarılı olma durumunu ölçen ve her yarıyıl en az bir kez 
yapılan sınavı, 
b) Bütünleme Sınavı: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olması durumunda ya da 
not ortalamasını yükseltmek için gireceği sınavı, 
c) Düzey belirleme ve muafiyet sınavı: Yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran 
öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında yer alan yabancı dil 
derslerinden muaf sayılıp sayılmayacaklarını veya öğrenim görecekleri düzeyleri belirlemek 
için yapılan sınavı,  
ç) Mazeret sınavı: Mazereti bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul kurullarınca kabul edilen ve 
ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavı, 
d) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu, 
e) Temel yabancı dil dersleri: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (ı) 
bendi kapsamında yer alan yabancı dil derslerini,  
f) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesi’ni, 
g) Yarıyıl sonu sınavı: Yabancı dil derslerinde başarılı olma durumunu ölçen ve her yarıyıl 
sonunda yapılan sınavı, 
ğ) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz 
öğretimini, 
h) YDEK: Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Koordinatörlüğünü, 
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ı) Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar 

 
Eğitim-öğretim takvimi 
MADDE 5 – (1) Fakülte/yüksekokullarda okutulan yabancı dil derslerine ilişkin kayıtların, 
eğitim-öğretim etkinliklerinin ve sınavların süre ve tarihleri, her yıl Yönetim Kurulu önerisi ve 
Senatonun onayıyla belirlenen eğitim-öğretim takvimi çerçevesinde yürütülür.  
 
Düzey belirleme ve muafiyet sınavı 
MADDE 6 – (1) Lokman Hekim Üniversitesinde üç düzeyde yabancı dil eğitimi verilir. Bu 
düzeyler Avrupa Dil Portfolyosunda A1, A2 ve B1’e karşılık gelen düzeylerdir. 
(2) Öğrencilerin düzey belirleme ve muafiyet sınavında aldıkları puanlara göre sene içerisinde 
alacakları yabancı dil derslerinin düzeyleri belirlenir. Not aralıkları ve kur karşılıkları her eğitim 
öğretim dönemi başında YDEK tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe 
girer. 
 
Derslerin planlanması 
MADDE 7 – (1) Fakülte/yüksekokul öğretim programlarında bulunan yabancı dil dersleri 
yarıyıl esasına göre örgün eğitim yöntemiyle verilir. Derslerin planlaması YDEK tarafından 
yapılır. Dersler hafta sonu olarak da düzenlenebilir.  
(2) Dersler Üniversite ortak dersleri olup her dönem her düzeyde ders açılabilir. Dersin açılıp 
açılmayacağına öğrenci sayılarını dikkate alarak Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.  
 
Ön Koşul 
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir kura karşılık gelen derslerin tamamından başarılı olmadan veya 
Düzey belirleme ve muafiyet sınavında yeterli notu almadan bir üst düzeyden ders alamazlar. 
(2) Öğrenciler bir kura karşılık gelen dersi ikinci defa almasına rağmen başarısız olmaları 
durumunda öğrenciye devam zorunluluğu olmaksızın ara, yılsonu ve/veya düzey belirleme ve 
muafiyet sınavlarına girme hakkı verilir. 
(3) Özel amaçlı yabancı dil derslerini almanın ön koşulu B1 seviyesinde yabancı dil 
yeterliliğine sahip olmaktır. 
(4) (Ek: Senato-13.4.2021/2021/55) Fakültelerimizde okutulan Mesleki İngilizce I ve II 
derslerinde, öğrenciler “Mesleki İngilizce-II dersinin ön koşulu olarak” Mesleki İngilizce-I 
dersini almış ve başarmış olması” gerekmektedir. Eğer mezuniyet durumunda olan bir öğrenci 
bu derslerden başarısız olursa, öğrenciye hem güz hem bahar döneminde ek bir sınav hakkı 
verilecektir. 
 
Sınavlar ve değerlendirme 
MADDE 9 – (1) Düzey belirleme ve muafiyet sınavı YDEK tarafından yılda en az bir kez 
olmak üzere her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. Ancak, Senato tarafından gerekli 
görülmesi durumunda ayrıca bir düzey belirleme ve muafiyet sınavı da yapılabilir.  
(2) Yabancı dil dersleri ara, mazeret ve yarıyıl sonu sınavlarının değerlendirilmesine ilişkin not 
aralıkları Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre yapılır. 
Ders değerlendirme kriterleri her akademik yılbaşında öğrenciye izlence olarak verilir. 
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(3) Düzey belirleme ve muafiyet sınavında 75 puan ve üzerinde not alan öğrenci temel yabancı 
dil derslerinden muaf sayılır ve öğrencinin aldığı not Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.  
(4) Başka bir üniversitenin hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler de düzey 
belirleme ve muafiyet sınavına girecek ve bu sınavda alacağı puana göre düzeyi belirlenir. 
Uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından puanı bulunan öğrenciler, sınav 
belgelerini düzey belirleme ve muafiyet sınavından 15 gün önce YDEK’ye teslim eder ve 
öğrencinin düzeyi YDEK tarafından belirlenir. Öğrenci YÖK eşdeğerlik tablosunda kabul 
edilen sınavlardan belge getirmesi durumunda bu belgeler YDEK tarafından YÖK eşdeğerlik 
tablosunu da nazar alarak değerlendirilir. YDEK, düzey belirleme ve muafiyet sınavından 7 
gün önce başvuru sonuçlarını açıklar. Seviyesi A1’in üzerinde olan öğrenci temel yabancı dil 
dersinden muaf sayılır ve öğrencinin aldığı not Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.  
(5) (Ek: Senato-8.9.2020/2020/110) Bir başka üniversitenin ön lisans programında temel 
İngilizce derslerini alarak başarılı olan öğrenciler veya herhangi bir muafiyet sınavından 
başarılı olan öğrenciler durumlarını belgelemek (transkript, başarı belgesi vb.) koşuluyla temel 
yabancı dil dersinden muaf sayılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler* 

 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik ile Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
*Geçici madde: 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için öğrencinin getireceği belgelerde 15 günlük YÖK 
eşdeğerlik tablosunda kabul edilen sınavlardan belge getirme zorunluluğu aranmaz. 


