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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı 

Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Lisans 

Programında yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 

yürütülen zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.  

Yasal Dayanak  

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Trabzon Üniversitesini, 

b) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü, 

c) Fakülte: Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesini,  

d) Dekan: Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanını,  

e) Yönetim Kurulu: Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

f) Hazırlık Sınıfı: Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili ve Eğitimi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim Esasları 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Programının Amacı 

Madde 5 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı: 

a) Öğrencilere, kayıtlı oldukları İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında eğitim-öğretimin 

yapıldığı İngilizce dilinin temel kurallarını öğretmek; 

b) Öğrencilerin yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek; 

c) Yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlamalarına olanak sağlamak; 

d) Kendilerini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmelerini desteklemek; 

e) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programının belirlediği ölçütlere uygun olarak B2 düzeyinde 

yeterlilik kazanmalarını ve bu doğrultuda İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce 

olarak yürütülen dersleri takip edebilmelerini sağlamaktır. 

Eğitim-Öğretim 

Madde 6 – (1) Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim görecek 

öğrenciler İngilizce dilinde eğitim alırlar. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Programı 

Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı tarafından düzenlenir ve 

yürütülür. 
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Madde 7 – (1) Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi 

Programında haftada 20 saat, bir yarıyılda 280 saat ve bir eğitim-öğretim yılında toplamda 560 

saatlik bir ders programı uygulanır. Bu program çerçevesinde yürütülecek dersler ve haftalık ders 

saatleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 Main Course (6 saat) 

 Grammar (4 saat) 

 Reading (4 saat) 

 Writing (2 saat) 

 Listening (2 saat) 

 Speaking (2 saat) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar ve Değerlendirme 

Sınavlar 

Yabancı Dil Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı 

Madde 8 – (1) Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim görmeye 

hak kazanmış olan öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. 

Madde 9 – (1) Yabancı dil yeterlilik sınavı farklı dil becerilerini ölçmeye yönelik 

uluslararası yabancı dil sınavları benzeri bir sınavdır ve dört oturumda gerçekleştirilir. Sınavın ilk 

oturumunu çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test (Grammar, Reading, Vocabulary); ikinci 

oturumu Dinleme (Listening), üçüncü oturum yazma (Writing) ve dördüncü oturumu konuşma 

(Speaking) şeklinde uygulanır.  

(2) Her bir oturum % 25 üzerinden değerlendirilerek öğrencilere toplamda 100 tam puan 

üzerinden bir puan verilir.  Öğrencilerin Yeterlik Sınavı’nda başarılı sayılabilmeleri için dört farklı 

oturumun ortalamasından 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.  

(3) Dört oturumdan herhangi birine girmeyen öğrenci diğer oturumların puanı ve genel 

ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılır.  

(4) Yeterlik Sınavına girmeyen veya girdiği halde sınavda başarılı olamayan öğrenciler 

hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. 

Madde 10 – (1) Yabancı dil yeterlilik sınavı her eğitim-öğretim yılında birincisi güz yarıyılı 

başında ders kayıt haftasında ve ikincisi de bahar yarıyılı bütünleme sınav haftasında olmak üzere 

yılda iki kere yapılır. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavı tarihi ve yeri 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca belirlenir ve bölümün ve 

fakültenin resmi web sayfalarından duyurulur. Bahar yarıyılı bütünleme sınav haftasında yapılan 

yeterlilik sınavı ise Yabancı Diller Eğitimi Bölümü sınav takviminde duyurulur. 

Madde 11 - (1) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler Trabzon Üniversitesi 

Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programının birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar.  

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl 

hazırlık eğitim-öğretimi görürler. Birinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, tekrar zorunlu 

hazırlık sınıfına devam edip sınavlarından başarılı oldukları takdirde ya da yabancı dil bilgisini 

kendi imkânlarıyla geliştirip güz yarıyılı başında veya bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik 

sınavlarının birinde başarılı oldukları takdirde İngilizce Öğretmenliği Lisans programının birinci 

sınıfına başlayabilirler. İkinci yılın sonunda zorunlu hazırlık eğitimini tamamlayamayanların 

bölümle ilişiği kesilir. 

Ara Sınavlar ve Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları 

Madde 12 – (1) Zorunlu hazırlık eğitimi süresince her bir ders için her yarıyıl içinde bir ara 

sınav ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınav tarihleri 

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığınca belirlenerek ilan edilir.  
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Madde 13 – (1) Ara sınavlar dışında önceden tarihi ve kaç adet olacağı Trabzon Üniversitesi 

Fatih Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından ilgili dönemin ilk haftasında belirlenecek olan kısa 

süreli sınavlar, proje ve performans ödevleri de ara sınav sonucuna yansıtılır. Kısa süreli sınavların, 

projelerin ve ödevlerin ara sınava katkısı %25’tir.  

Madde 14 – (1) Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları hazırlık eğitiminin her iki yarıyılı sonunda 

yapılır.  

(2) Bu sınavlara devam zorunluluğunu (%70) yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri 

katılabilir.  

(3) Bu sınavlar hazırlık eğitimi süresince yürütülmüş tüm dersleri kapsayacak şekilde 

planlanmış, farklı dil beceri ve yeterliliklerini (Gramer, Kelime Bilgisi, Okuduğunu Anlama, 

Yazma, Dinleme ve Konuşma) ölçen bütüncül tek bir sınavdan oluşur ve 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir. 

Genel Başarı Notunun Hesaplanması  

Madde 15 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük puan sistemi kullanılır. Genel başarı 

notu hesaplanırken her bir dersin her bir yarıyıl için ara sınav notu 100 tam puan üzerinden 

hesaplandıktan sonra her bir dersin haftalık toplam ders saati içerisindeki oranı dikkate alınarak tek 

bir ara sınav notuna dönüştürülür. Daha sonra her bir yarıyıl için ilgili yarıyıl ara sınav notunun 

yüzde 50’si ve yarıyıl sonu (final) sınavının %50’si hesaplanarak bulunan yarıyıl sonu notlarının 

ortalaması alınarak tek bir yılsonu başarı notu elde edilir.  

(2) Yılsonu başarı notu 70 puan ve üzeri olanlar hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış 

sayılırlar. 

Muafiyet ve Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar  

Madde 16 - (1) Öğrenciler aşağıda belirtilen koşullardan birini sağlamaları durumunda 

zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Bu koşullar:  

a) Trabzon Üniversitesi dışında bir üniversitenin Yabancı Diller Eğitimi veya ilgili başka bir 

bölümünün hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirenler ile başka bir üniversitenin yabancı 

diller eğitimi veya ilgili başka bir bölümünün hazırlık sınıfı için yapmış olduğu yabancı dil 

muafiyet sınavında başarılı olanlar, bir dilekçeyle başvurup durumlarını belgelendirmek 

koşuluyla zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muaf sayılırlar. Diğer öğrenciler Trabzon 

Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü hazırlık sınıfından muaf 

olabilmek için yapılacak yabancı dil muafiyet sınavına girmek ve en az 70 puan almak 

zorundadırlar. 

b) ÖSYM tarafından yapılan YDS ve E-YDS sınavların herhangi birisinden en az 75 alanlar; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara 

Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavından en az 80 alanlar; Uluslararası 

geçerliliği olan sınavlardan TOEFL’dan en az iBT 90 veya CBT 233; IELTS’den en az 6.5; 

CPE’den en az C; CAE’den en az B ve PTE Academic’den en az 75 alanlar; bir dilekçeyle 

başvurup durumlarını belgelendirmek koşuluyla zorunlu hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. 

Bu sınavlar haricinde ulusal ya da uluslararası herhangi bir dil sınavından alınan sonuç ve 

belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

c) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 

ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu 

kurumlarda tamamlayan öğrenciler durumlarını belgelemeleri halinde zorunlu hazırlık 

eğitiminden muaf sayılırlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Madde 17 - Bu yönergede yer almayan konularda, Trabzon Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

Yürürlük  

Madde 18 - Bu yönerge, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
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Yürütme  

Madde 19 - Bu yönergenin hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

(05.07.2018 Tarih ve 03 Sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilmiştir.) 

 


