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T.C. 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK  

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 
(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 13 Temmuz 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Lokman Hekim Üniversitesinin İngilizce eğitim 

veren bölümlerine kabul alan öğrencilerin, İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf tutulmasına dair 

esasları ve İngilizce Hazırlık eğitimine tabi tutulacak öğrencilere hazırlık sınıfında uygulanacak 

yabancı dil eğitiminin amaç, kapsam, uygulama, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller 

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve yürütülen İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim öğretimine 

ilişkin usul ve esasları kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2923 sayılı Yabancı 

Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi 

Hakkında Kanun ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 

a) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı: Avrupa ülkelerinde dil öğretim 

programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları 

yönlendirmek için hazırlanan ortak çerçeve programını, 

b) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde 

verildiği eğitimi, 

c) Hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen İngilizce olan programlarda öğrencinin devam 

etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini 

ç) Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü: Yabancı Diller Koordinatörü tarafından 

belirlenen hazırlık sınıflarında görev alacak öğretim elemanlarının koordinasyonundan, 

Program Geliştirme Biriminin iş birliğiyle öğretim planının hazırlanması, sınıfların 
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oluşturulması, ders materyallerinin hazırlanmasından ve Ölçme-Değerlendirme Birimi ile iş 

birliği içinde sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu olan birimi,  

d) Kur atlama sınavı: Hazırlık sınıflarında her kur sonunda yapılan sınavı,  

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı, 

f) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam 

edeceğini belirleyen sınavı, 

g) Yeterlilik sınavı: Lokman Hekim Üniversitesinin İngilizce bölümlerine yeni kayıt 

yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulmasını belirleyen, hazırlık sınıflarında 

okuyan öğrenciler için ise güz ve bahar yarıyılları sonunda uygulanan ve öğrencilerin o yarıyıla 

ilişkin İngilizce yeterlik seviyelerini ölçen sınavı,  

ğ) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign 

Language sınavını, 

h) Yabancı Diller Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Ortak Dersler 

Bölümüne bağlı Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nü 

ı) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü’nü, 

i) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar 

 

Hazırlık eğitimi 

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Programının öngördüğü, yabancı dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı 

anlama/anlatma yöntemlerini öğretmek ve öğrencileri tamamen İngilizce olarak eğitim 

görecekleri lisans programlarının derslerini takip edebilecek bir düzeye ulaştırmaktır. 

(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıflarının eğitim-öğretimi Ortak Dersler Bölümüne 

bağlı Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Yabancı Diller Koordinatörlüğü 

tarafından her akademik yıl başlangıcında bir Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü 

görevlendirilir. 
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(3) Hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümün gerektirdiği 

İngilizce dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre 

farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim ve öğretim programları, kur atlama sınavları ve yeterlik 

sınavları uygulanır. 

(4) Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencilerin tamamen İngilizce olarak eğitim 

görecekleri lisans programlarından mezuniyetleri için gerekli olan AKTS hesabında 

kullanılmaz, hazırlık sınıfı başarı notu öğrencilerin lisans eğitimlerine ilişkin genel not 

ortalaması hesabında dikkate alınmaz. 

Eğitim süresi ve devam zorunluluğu 

MADDE 6- (1) Hazırlık sınıflarının akademik takvimi her yıl Senato tarafından 

belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi 

açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Bir akademik yıl, her biri on dört haftadan oluşan güz ve bahar olmak üzere iki 

yarıyıldan oluşur.  

(3) Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak ya 

da muafiyet şartlarını yerine getirmek zorundadır. 

(4) Hazırlık sınıflarının normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim 

öğretim süresi ise iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki akademik yıl içinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi 

yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan, puanı yeterli eşdeğer bir programa kayıt 

yaptırabilirler. 

(5) Öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimi süresince derslerin %85’ine devam etmek 

zorundadırlar. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur tekrarı yaparlar. 

(6) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi 

temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm 

mazeretler devamsızlıktan sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları 

 Sınavların hazırlanması 

MADDE 7- (1) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Yabancı 

Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü 

olarak yapılabilir.  
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(2) Tüm sınavlar ve tarihleri akademik takvimde ilan edilir.  

İngilizce yeterlik sınavı 

MADDE 8- (1) İngilizce yeterlik sınavı, öğrencinin program için istenen yabancı dil 

düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp 

kazanmadığını ölçen sınavdır. Bölümlere kabul edilen öğrenciler için her akademik yılın 

başında, hazırlık sınıflarına katılan öğrenciler için ise güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır.  

(2) Yeterlik sınavı dinleme-anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuma-anlama, yazılı 

ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. 

(3) Akademik yıl başında yapılan yeterlilik sınavına, hazırlık sınıfına daha önce kayıt 

yaptıran ve başarısız olan öğrenciler de katılabilir. Akademik yıl başında yapılan yeterlilik 

sınavından başarılı olabilmek için öğrencilerin 100 tam puan üzerinden, en az 70 puan almaları 

gerekir. 

(4) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaftır: 

 a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak 

konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim 

görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 

 b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Lokman Hekim Üniversitesi 

Senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar. 

(5) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan alınan sınav sonuç 

belgelerinin son iki yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgelerin akademik takvimde 

belirlenen ders ekleme-silme tarihleri bitimine kadar Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne teslim 

edilmesi ve bu birim tarafından onaylanması gerekir. 

(6) Başka bir üniversitenin hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler de 

yeterlik sınavına girer ve öğrenci hakkında bu sınavdan aldığı puana göre işlem tesis edilir. 

(7) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen 

öğrencilerden, bu maddede belirtilen koşulları sağlayamayanların İngilizce hazırlık sınıfına 

kaydı yapılır. 

(8) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için her yarıyıl sonunda 

İngilizce yeterlik sınavı yapılır. Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olan 

öğrenciler bahar yarıyılı hazırlık eğitimine devam eder.  
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(9) Yeterlik sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere bir defaya mahsus ek sınav hakkı 

tanınır, bu sınavda da başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yapar. 

Seviye tespit sınavı 

MADDE 9- (1) Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini 

belirleyen sınavdır. İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunda hazırlık eğitimine tabi tutulacak 

öğrencilere Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından seviye tespit sınavı uygulanır. Sınav 

sonucuna göre öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyelerine göre 

gruplandırılır. 

Kur atlama sınavı 

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları 

göz önüne alınarak, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde kur atlama sınavı yapılır. Kur 

atlama sınavlarında başarısız olan öğrencilere bir defaya mahsus ek sınav hakkı tanınır, bu 

sınavda da başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yapar. 

Mazeret Sınavı 

MADDE 11- (1) Kur atlama ve yarıyıl sonu yeterlilik sınavlarına haklı ve geçerli 

sebeplerle giremeyen ve bu durumunu sınavların bitimini takip eden yedi gün içerisinde 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne beyan eden ve mazereti kabul edilen öğrenciler mazeret 

sınavına alınır, ancak mazeret sınavının tekrarı yoktur. 

Değerlendirme esasları 

MADDE 12- (1) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı 

durumları kur atlama sınavları ve yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavı sonuçlarına göre 

belirlenir. Bu sınavların başarı puanına katkı oranları ve yeterlik sınavına girme koşulları 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. 

(2) Öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri yapmaları, disiplin durumları, 

ders materyallerini bulundurmaları ve bu çalışmaların sonucunda dil gelişimleri derse katılım 

notu olarak değerlendirilir. 

(3) Öğrenciler için kur atlama sınavından alınan puanların %80’i ve ders değerlendirme 

notlarının %20’sinin etkisiyle kur geçme notu belirlenir. Bir kurun geçilebilmesi için kur geçme 

notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 13- (1) Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını izleyen üç gün 

içerisinde dilekçe ile Yabancı Diller Birimine Koordinatörlüğü’ne yapılır. İtirazlar, Hazırlık 

Sınıfları Birim Koordinatörünün katılımıyla sınav komisyonu tarafından incelenir ve karara 

bağlanır.  

Öğrenime ara verme 

MADDE 14- (1) Öğrenime ara verme eğitim öğretim yılı üzerinden değerlendirilir. 

Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler mazeretlerini eğitim öğretime 

başladıkları tarihten itibaren ilk dört hafta içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne dilekçe 

ile beyan ederler. Talep Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Senato onayına sunulur ve 

uygun görülmesi halinde öğrenciye iki yarıyıl izin verilir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci 

derslere ve sınavlara giremez. Bu madde kapsamında müracaatını yapan ve izin talebi 

onaylanan öğrencilerden ilk yarıyılın ücreti tahsil olunur. 

Sertifika 

MADDE 15- (1) Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller 

Koordinatörlüğü tarafından başarı sertifikası verilir.  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Senato Kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17- (1) Bu yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18- (1) Bu yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür. 


