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UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Ufuk Üniversitesinde yürütülecek İngilizce Hazırlık Sınıfı
eğitim-öğretiminde uygulanması gereken koşulları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim – öğretimi ile
fakülte/ bölüm/ programlarda okutulacak Mesleki İngilizce Programının eğitim – öğretim ve
sınav hükümlerini kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4488 sayılı Ufuk Üniversitesi
Kuruluş Kanunu, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav ve
Değerlendirme Yönetmeliği ve Ufuk Üniversitesi Kayıt Kabul Yönetmeliği ile
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 9 ncu maddeleri esas alınarak
hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim - Öğretim
Eğitim-Öğretimin Amacı
Madde 4- Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfında verilen eğitim-öğretimin amacı,
öğrencilere kayıtlı oldukları programlarda İngilizce olarak okumaları gereken dersleri,
derslerle ve verilecek ödevlerle ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminerler ve tartışmalara
etkin olarak katkıda bulunabilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan yabancı dilde iletişim
sağlayabilme yeteneği kazandırmaktır.

Eğitim –Öğretimin Süresi
Madde 5- İngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim süresi bir yıl olup bu süre, her biri
onaltı haftadan oluşan iki akademik yarıyılı kapsar.
Birinci yıl sonunda almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az % 80’ine devam
ettikleri halde, Yeterlilik Sınavında başarısız olan öğrenciler kazandıkları fakülte/ fakülte
/bölüm/ programa kayıtlarını yaptırırlar, ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar açılacak
yabancı dil/ yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekir.
Kayıtlı oldukları fakülte/ bölüm/ programdaki azami eğitim- öğretim süresi içinde Yeterlilik
Sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.
Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi
hükmü uygulanır.
Yeterlik Sınavı
Madde 6- Ufuk Üniversitesinde İngilizce Yeterlik Sınavı her akademik yıl başında ve
akademik yıl sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Başarılı olanlar kayıtlı oldukları
fakülte/ bölüm/ programlarında öğrenime başlarlar.
Düzey Belirleme
Madde7- Ufuk Üniversitesine kaydını yaptıran öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavına
alınırlar. İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, belirlenen tarihte
yapılacak Ufuk Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme Sınavına girerek, alacakları puana
göre Hazırlık Sınıfındaki eğitim-öğretim gruplarından birine başlatılırlar. Öğrencilerin
durumları, Grup Koordinatörleri tarafından izlenir. Grup Koordinatörünün önerisi üzerine,
öğrencinin eğitim - öğretim grubu değiştirilebilir.
Uluslararası Sınavlar
Madde 8- Son iki yılda alınmış olması koşulu ile Üniversite tarafından belirlenen uluslararası
sınavlarda Üniversitece kabul edilen düzeyde puan almış öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf
tutularak akademik yıl başında kayıtlı oldukları programa devam ederler.
Özel Öğrenciler
Madde 9- İngilizce Hazırlık Sınıfına Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim ücretini ödemek
koşuluyla sayısı sınıf mevcutlarının % 5’ ini aşmayacak şekilde özel öğrenci kabul edilir.
Ancak özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilikle ilgili diğer
hükümler Ufuk Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Devam Zorunluluğu ve İlişik Kesme
Madde 10- Hazırlık Sınıfı öğrencileri bir yıl içinde almak zorunda oldukları toplam ders
saatinin en az %80’ine devam etmek zorundadır.
Mazeretleri ne olursa olsun kişisel veya mazeretlerine dayalı devamsızlıkları, toplam ders
saatinin % 20 sini geçen öğrenciler yıl sonu İngilizce Yeterlilik Sınavına girme hakkını
yitirirler ve izleyen akademik yılda Hazırlık Sınıfını tekrarlarlar.
İkinci Öğretim yılında da almak zorunda oldukları toplam ders saatinin en az % 80’ine devam
koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler Yeterlilik Sınavına alınmazlar bunların Üniversite ile
ilişkileri kesilir.
Devamsızlık süresini aşmayan ancak mazeretleri ile ilgili belgeleri kabul edilen öğrencilere bu
Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanınca izlenir.
Sınavlar
Madde 11- İngilizce Hazırlık Sınıflarında sınavlar her yarıyıl en az üç ara sınav ile uygun
görülecek sayıda kısa süreli sınavlar (Quiz), ödev ve projeler şeklinde yapılır. Birinci yarı
yılda üç, ikinci yarı yılda üç olmak üzere yapılan yarıyıl içi sınavları ile diğer çalışmaların
ağırlığı % 40’ tır. Yıl sonunda tüm konuları kapsayacak şekilde yapılacak yıl sonu sınavının
ağırlığı ise % 60’tır. Yarıyıl içi ve yıl sonu sınavlarının ağırlıklı not ortalaması yeterlilik
sınavı notu olarak değerlendirilecektir. Yeterlilik sınavından başarılı olmak için en az 60
puan almak gerekir. Öğretim elemanı öğrencinin yıl içi çalışmaları ile kısa süreli sınavlarının
ağırlığını ve öğrencinin derse devamını belirli bir yüzde ile değerlendirebilir.
Başarılı Öğrenciler
Madde 12- Bahar Yarıyılı sonundaki Yeterlik Sınavından 60 ve üstü not alan öğrenciler güz
yarıyılı başında fakülte/ bölüm/programlarındaki eğitimlerine başlarlar.
Başarısız Öğrenciler
Madde 13 - (Değişik:RG-05/12/2005-26014)
Bahar yarıyılı sonunda yeterlik sınavından 60 puanın altında not alan ve bahar yarıyılı
sınavına katılmayan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu öğrenciler, izleyen akademik yıl
başında yeni öğrenciler ile birlikte yeterlik sınavına katılırlar. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencilere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Ancak; İngilizce öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce öğretim yapılan diğer
bölüm/program öğrencilerine; bu Yönetmelikte belirtilen koşullarda en çok bir akademik yıl
daha, İngilizce hazırlık sınıfı programı ile başarısız oldukları dönemin sonunda yaz okulu
İngilizce programına devamları konusunda ek süre verilir. Ek süre sonunda da başarısız
duruma düşen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Destek Programı
Madde 14- Akademik yıl başı İngilizce Yeterlik Sınavında belirlenen düzeyin altında not alan
öğrenciler istekleri halinde bir üst sınıfa devam hakkı kullanmaksızın bir akademik yıl süre ile
daha İngilizce Hazırlık Destek Programına veya Yaz Okulu İngilizce Hazırlık Sınıfı
Programına devam ederler.
Arasınavlar için Mazeret Sınavı
Madde 15- Mazeretleri ile ilgili belgeleri kabul edilen ve devamsızlığı %20 den fazla
olmayan öğrencinin mazeretli olduğu süre içinde giremediği ara sınavlar yerine her yarı yıl
sonunda yalnızca bir kere açılacak olan mazeret sınavına girme hakkı vardır.

Mazeret Sınavında başarılı olanlar bahar yarı yılı sonunda yapılacak olan Yeterlilik Sınavına
girerler.
Akademik yılın başında (Güz yarı yılı başı) yapılan yeterlilik sınavı ve yıl sonu sınavının
Mazeret Sınavı açılamaz.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16- Öğrenciler Sınav sonuçlarına, notların ilanından sonraki yedi gün içerisinde
Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurarak, maddi hata itirazında
bulunabilirler. İtiraz üzerine, Koordinatörlükçe yapılacak inceleme sonucunda maddi hata
belirlenirse, ilgili öğretim elemanının da görüşlerini alarak koordinatörlük önerisi ile
öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve sonuç en geç onbeş
gün içerisinde öğrenciye duyurulur.
Disiplin İşlemleri
Madde 17- İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve özel öğrencileri, Ufuk Üniversitesi
öğrencilerinin tümünün tabi olduğu Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine tabidirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki İngilizce Programları
Mesleki İngilizce Programları
Madde 18- Ufuk Üniversitesinde bir fakülte/ bölüm/ programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler
fakülte / bölüm/ program eğitimleri süresince fakülte/ bölüm/ programlarında açılan kredili
Mesleki İngilizce derslerine devam ederler.
Değerlendirme
Madde 19– Fakülte/ bölüm/ programlarda yer alan Mesleki İngilizce Derslerinin
değerlendirilmesi mazeret sınavları ve sınav sonuçlarına itiraz Ufuk Üniversitesi Önlisans /
Lisans Eğitim – Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre yapılır.

Disiplin İşlemleri
Madde 20– Bölüm İngilizce Programlarına devam eden öğrenciler “Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine tabidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 21 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Ufuk Üniversitesi Önlisans
Lisans Eğitim – Öğretim, Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem
yapılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 22 – 22 Mayıs 2000 tarih ve 24056 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ufuk
Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 23 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 - Bu yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

