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BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - ( 1) Bu Yönergenin amacı; KGTÜ'de yürütiilen İngilizce Hazırlık Sınıfında
verilecek eğitim, uygulama, srnavlarve değerlendirmeyeilişkinesasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; KGTÜ'niiı lisaıs programlaıına kabul edilen
öğencilerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırhk Sınıfinın eğitim-öğretim ve sınavlanna
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - ( 1 ) Bu Yönerge; 4.1 1 .1981 tarihli ve 2547 sayıl,ı Yükseköğretim

Kanununun 49. uncu maddesine, 23.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılrnasında
U1ulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanrmlar
MADDE 4 (I) Bu Yönergede geçen:

a) Hazırlık Sınıfi: KGTÜ İngilizce Hazırhk Sınıfinı,

b) İngilizce Hazırhk Sınıfi Programı: Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafindan

İngilizce Hazırlık sınıfinda verilen program,

c) KCTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini.

ç) Komisyon: Yabancı Diller Koordinatörlüğü Başkanhğında Dekanlıklarca görevlendirilen

birer temsilciden oluşan Komisyonu,

d) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

L yabancı Diller Koordinatörlüğü: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller

Koordinatörlüğiinü,

ifade eder.
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iriNci söLüIı4
İngilizce Dil Yetertiği

İngilizce Dil Yeterliği

MADDE 5- (1) KGTÜ lisans programlarına ÖSYM tarafindan yapılan merkezi sınav ile
kabul edilen tiim öğrenciler, ilkeleri Senato tarafindan belirlenen İngilizce Yeterlik Sınavına
giderler. Bu sınavda başanlı olan öğrencilerle, TOEFL (IBT) puanl ez 84 (seksen döıt) olan
öğrencilerin lisans programlarına doğrudan kayıtları yapılır.

(2) İngilizce Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfina
kayıt yaptınr.

(3) Yatay geçiş ile üniversiteye gelen öğrencilerin dil yeterliklerinde Konya Grda ve Tanm
Universitesi Lisans Eğitim ve Oğretim Yönetmeliği madde 9i3-a fikrası hükümleri uygulanır.

üçüNcü BöLüM
İngilizce.Hazırlık Sınıfi Programı ve Değerlendirme

Ingilizce Hazırlık Sınıfi Programı

MADDE 6 - (1) İngilizce Hazırlık Srnrfı programınln amacr lisans programlarına yeni
kabul edilen öğencilerin İngilizce bilgilerini iiniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye
getirmektir.

(2) İngilizce Hazırlık Sınıfı programmda eğitim; hazırlık ve yaz okulu adı altında uygulama.
Eğitim si,ireleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

İngilizce Yeterlik Sınavı

MADDE 7 - (|) Lisans program larına yeni kabul edilen öğrencilerin lngilizce
yeterlikleri, akademik yılbaşında Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve
uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir.

İngilizce Yeterlik Sınavı 3 kademeden oluşur.

Birinci kademe yazılı sınav: Etki değeri % 50'dir.

İkinci kademe sözlü sınav: Etki değeli Yo25'dir.

Üçiincü kademe dinleme slnav1: Etki değei Vo 25'dir.

İngilizce Yeterlik Sınavında Başarı Puanı lisans öğrencileri için en az 70l100 (yetmiş)'dir.

(2) Lisans düzeyinde, öğretim dili İngilizce olan başka bir Yükseköğıetim kurumunda Hazırlık
Sınıfı'nda başarılı olan öğrencilerin Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi "İngilizce Yeterlik
Sınavı'na" katılmaları veya TOEFL (IBT) sınavından en az 84 puan almalan ve belgelemeleri
gerekmektedir.

İngilizce Seviye Tespiti

MADDE 8 - (1) Öğrencilerin, Hazırhk Sınıffnda İngilizce eğitimine hangi seviyede
başlayacaklan, İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarrna göre Yabancı Diller Koordinatörlüğü
tarafindan belirlenir.

Eğitim Süresi

MADDE 9 - (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim siiresi bir akademik yıldır ve bu
süre Senato kadarıyla uzatılabilir.
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(2) İngilizce Hazırlık Sınıfında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Ögrenci Seçme
Sınavı veya Yabancı Uyruklu Ögrenci Sınavı ile yeniden kayıt hakkı elde eden lisans
öğrencileri hazırhk sınıfına tekar kayıt yaptırabilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, gerekli not ortalamasını sağla-

yamadıkları için ilişiği kesilen lisans öğrencilerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılacak İngitizce Dil Yeterlik Sınavlarına üç yıl süresince katılma hakkı tanınır. Sınavlara
katılmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik
haklanndan yara/ıaııamaz, Sınavlara katılmak için adayların Senato tarafından belirlenen
akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Ögrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru
yapması zorunludur.

Devam Durumu

MADDE l0 - (1) İngilizce Hazırhk Sınıfinda derslerin %85'ine devam etmek

zorunludur. Mazeretli l Mazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler

bulundukları sınıfta başarısız sayıhr.

(2) (Ek_Değişiklik 15/05/2018-023) İngilizce Hazırlık Sınıfinda devamslzlıktan kalan

öğrenciler, akİdemik yıl sonundaki final sınavına giremez. Ancak akademik takvimde belirtilen

tarihlerde yapılacak olan İngilizce Dil Yeterlik Sınavına girebilir.

Mazeret srnavları

MADDE 11- (1) Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen bir nedenle

ara sınava gitmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden

itibaren yedi giin içinde başlurduğu takdirde mazeret sınavlna alınır. Mazeret sınavının tekrarl

yoktu.. Mazeret sınavrna katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara

sınavlardan sıfir (0) notu almış kabul edilir.

(2) Sağlık raporları hakkında, Senatoca belirlenen esaslar uygulanır,

Başarı ve Değerlendirme

MADDE l2 (l) (Değişiklik t5/05/2018-023) ingilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin

başan durumları, düzenli aralıklarla yapılan l6 adet quizte, 4 adet genel tarama testleriYle, 6

adet ara srnav ve yılsonunda yapılacak 1 adet final sınavı ile belirlenir. Quiz toplam başarl

notunun %10'u ve aylık tarama testlerinin toplam başaIl notunun ohl\' u, ara sınavların 7o40

ve final sınavının toplam başarı notunun ise %40'ı alınarak Yılsonu Toplam Başan Puanı

hesaplanır. Başan Puanı enaz701100 (yetmiş) olması gerekir,

(2) yılsonunda başarılı olamayan hazırllk sınıfi öğıencilerinin yaz okuluna ve yaz. okulu

sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları Yabancı Diller Koordinatörlüğiince belirlenir.

Yılsonunda velveya yaz okulu sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında başarllı olamayan

öğrenciler bir son.uti .gitı.-ogr.tim yılı başında yapılacak yeterlik sınavına Üniversiteye kayıt

yaptıran yeni öğencilerle birlikte katılabilir.

İzinli Sayılma

MADDE 13 _ (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilere yanyıl izni verilmez.

(2) İngilizce hazırlık programı Öğrencilerinden bir yll]ık izin için başvuranlardan geçerli

.L"Ğı".i olanlara Sinuto ku.urr-rr. Rektörlük onayı ile sadece bir kere olmak üzere izin

,.İiı.tıir. Öğrencilere izin verilecek geçerli nedenler belgelemeleri şartıyla şunlardır:
a) Has-talık veya sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle sağlık raporu olması,

bj ıecil veya sevt tetılri işĞminin zorunlu nedenlerle yapılamamasl sonucu askere

alınmış olması,

Sayfa 4 l 4



c) Öğrencinin geçimini engelleyen maddi ve ailevi, ölüm, doğal afet veya benzeri
beklenmedik nedenlerin ortaya çıkması,

ç) Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş
olunması,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkümiyet kararı veya l3.1.1985 tarihli ve

18634 sayıh Resmi Gazete 'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Oğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından sürekli uzaklaştırma veya çıkarma
cezası dışındaki hallerin bulunması.

(3) Bir yıl için izinli sayılar öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan
yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte katılabilir. Sınavda başansız olan öğrencilerin
İngilizce Hazırlık Sınıfina devam hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE l4 - (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Konya Gıda Ve Tanm Üniversitesi Rektörü

yürütiir.
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