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BİRİNCİ BÖLÜM   

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; KGTÜ’de yürütülen İngilizce Hazırlık Sınıfında 
verilecek eğitim, uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; KGTÜ’nün lisans programlarına kabul edilen 
öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırlık Sınıfının eğitim-öğretim ve 
sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
49 uncu maddesine, 23.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim  
Kurumlarında Yabancı Di1 Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve 
Öğretim Yönetme1iği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen: 

a) Hazırlık Sınıfı: KGTÜ İngilizce Hazırlık Sınıfını,

b) İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından

İngilizce Hazırlık sınıfında verilen programı, 

c) KGTÜ: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

ç) Komisyon: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında Dekanlıklarca görevlendirilen birer 
temsilciden oluşan Komisyonu,  

d) Senato: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

f) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller
Bölüm Başkanlığını ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM 

İngilizce Dil Yeterliği  

MADDE 5- (1) KGTÜ lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile 
kabul edilen tüm öğrenciler, ilkeleri Senato tarafından belirlenen İngilizce Yeterlik Sınavına 
giderler. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerle, TOEFL (IBT) puanı en az 84 (seksen dört) olan 
öğrencilerin lisans programlarına doğrudan kayıtları yapılır.  

(2) İngilizce Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına 
kayıt yaptırır.  

(3) Yatay geçiş ile üniversiteye gelen öğrencilerin dil yeterliklerinde Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 9/3-a fıkrası hükümleri uygulanır.  

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı ve Değerlendirme  

İngilizce Hazırlık Sınıfı Programı  

MADDE 6- (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı programının amacı lisans programlarına yeni 
kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye 
getirmektir. (2) İngilizce Hazırlık Sınıfı programında eğitim; hazırlık ve yaz okulu adı altında 
uygulanır. Eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.  

İngilizce Yeterlik Sınavı  

MADDE 7- (1) Lisans program1arına yeni kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, 
akademik yılbaşında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 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 değeri % 25’dir.  

Üçüncü kademe dinleme sınavı: Etki değeri % 25’dir.  

İngilizce Yeterlik Sınavında Başarı Puanı lisans öğrencileri için en az 70/100 (yetmiş)’dir. (2) 

Lisans düzeyinde, öğretim dili İngilizce olan başka bir Yükseköğretim 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 almaları ve belgelemeleri 
gerekmektedir.  

İngilizce Seviye Tespiti  

MADDE 8-  

(1) Öğrencilerin, Hazırlık Sınıfı'nda İngilizce eğitimine hangi seviyede başlayacakları, 
İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarına göre Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 
tarafından belirlenir.  

(2) Yeterlik Dil Puanı 40-69 arasında olanlar A2 seviyesinden, 0-39 arası olanlar A1 
seviyesinden eğitime başlatılır. Sınıf listeleri buna göre oluşturulur. 



Eğitim Süresi  

MADDE 9- (1) (Değişik-07/08/2018) İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim süresi 36 
haftadır. Haftada 32 saat olmak üzere toplam 1152 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu süre 
Senato kararıyla uzatılabilir. 

(2) İngilizce Hazırlık Sınıfında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan ve Öğrenci Seçme 
Sınavı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile yeniden kayıt hakkı elde eden lisans 
öğrencileri hazırlık sınıfına tekrar kayıt yaptırabilir.  

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, gerekli not ortalamasını sağla- 
yamadıkları için ilişiği kesilen lisans öğrencilerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde 
yapılacak İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına üç yı1 süresince katılma hakkı tanınır. Sınavlara 
katılmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik 
haklarından yararlanamaz. Sınavlara katılmak için adayların Senato tarafından belirlenen 
akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru 
yapması zorunludur.  

Devam Durumu  

MADDE 10- (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında derslerin %85’ine (980 saat) devam 
etmek zorunludur. (Değişik -07/08/2018) Öğrenciler, %15 (172 saat) devamsızlık hakkına 
sahiptir. Mazeretli / Mazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları 
sınıfta başarısız sayılır. (Değişik-17/07/2017) Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir.  

(2) (Değişik -07/08/2018) İngilizce Hazırlık Sınıfında devamsızlıktan kalan öğrenciler, 
akademik yılsonundaki final sınavına giremez. Ancak akademik takvimde belirtilen tarihlerde 
yapılacak olan İngilizce Dil Yeterlik Sınavına girebilir.  

Mazeret Sınavları  

MADDE 11- (1) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen bir nedenle 
ara sınava gitmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren 
yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur. 
Mazeret sınavına katılmayan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde girmediği ara sınavlardan sıfır 
(0) notu almış kabul edilir.  

(2) (Değişik-17/07/2017) Hastalık sebebiyle senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak 
alınmış sağlık raporları nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenci için mazeret sınavı yapılır. 
Öğrenci raporlu olduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez. Öğrencinin raporlu olduğu 
halde girdiği sınav geçersiz kabul edilir.  

(3) (Ek-17/07/2017) İngilizce yeterlik sınavı ve final sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.  
  

Başarı ve Değerlendirme  

MADDE 12- (l) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, (Değişiklik- 
07/08/2018) düzenli aralıklarla yapılan 8 adet quizle, 4 adet genel tarama testleriyle, 4 adet ara 
sınav ve yılsonunda yapılacak 1 adet final sınavı ile belirlenir. Quiz toplam başarı notunun 
%10’u, aylık tarama testlerinin toplam başarı notunun %10’ u, ara sınavların %40 ve final 
sınavının toplam başarı notunun ise %40'ı alınarak Yılsonu Toplam Başarı Puanı hesaplanır. 
Başarı Puanı en az 70/100 (yetmiş) olması gerekir.  

(2) Yılsonunda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu 
sonundaki yeterlik sınavına katılma koşulları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 



Yılsonunda ve/veya yaz okulu sonunda İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan 
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yeterlik sınavına Üniversiteye kayıt 
yaptıran yeni öğrencilerle birlikte katılabilir. 

(3) Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) kaydolmuş öğrencilere ilan edilmiş notlarla ilgili düzeltme 
değişiklik teklifleri Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür. Alınan karara göre işlem yapılır. 

 

Kayıt dondurma İzinli Sayılma  

MADDE 13- (1) İngilizce Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin kayıtları bir yarıyıl 
dondurulmaz, yarıyıl izni verilmez.   

(2) İngilizce hazırlık programı öğrencilerinden bir yıllık izin/kayıt dondurma için 
başvuranlardan geçerli mazeretleri olanlara Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile sadece 
bir kere olmak üzere kaydı dondurulabilir/izin verilebilir. (Değişiklik 20/05/2019). 
Öğrencilere kaydı dondurulacak, izin verilecek geçerli nedenler, belgelemeleri şartıyla 
şunlardır:  

a) Hastalık veya sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle sağlık raporu olması,  
b) Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere 

alınmış olması,  
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 mahkûmiyet kararı veya 13.1.1985 tarihli 
ve 18634 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumlarından sürekli 
uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.  

e) Bir yıl için kaydı dondurulan, izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-
öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavına yeni öğrencilerle birlikte 
katılabilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam 
hakları saklıdır.  

Yürürlük  

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe  
girer.   

Yürütme  

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü 
yürütür.  


