
 

Hazırlık Programı Tanıtım  

1. Yüksekokul Müdürünün Mesajı 

Sevgili Öğrenciler,  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na hoş 

geldiniz. 2021–2022 eğitim-öğretim yılında sizleri aramızda 

görmekten mutluluk duyuyoruz. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak 

sunacağımız İngilizce, Arapça ve Almanca hazırlık eğitiminin 

amacı, akademik ve sosyal hayatınızda gerekli olacak yabancı dil 

bilgi ve becerileri edinmenizi sağlamaktır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için eğitmen-öğrenci işbirliği içerisinde akademik 

kadromuz size en iyi şekilde rehberlik edecektir. Hazırlık eğitimi 

yoğun geçen bir süreçtir. Bu süreçte gerekli sorumluluğu 

alacağınıza inanıyor, size mutlu ve başarılı bir öğretim yılı 

diliyorum.                                    

                Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 

             Prof. Dr. Muhammet Tasa 

2.  Hazırlık Programı  

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında eğitim-

öğretim süresi güz yarıyılı 16 hafta ve bahar yarıyılı 16 hafta 

olmak üzere bir yıldır. Hazırlık sınıfında haftalık 30 saat ders 

verilir. Dil bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik 

yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi (İngilizce, Almanca ve 

Arapça) sunmaktadır. Hazırlık eğitimi, A2, B1, B1+ 

seviyelerini kapsamaktadır. Tüm düzeyler, öğrencilerin 

okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 

kazanmalarına yönelik uygulamaları içermektedir.  

*Zorunlu Hazırlık Eğitimi: Üniversitenin zorunlu hazırlık 

sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran 

fakat dil yeterliği istenilen düzeyde olmayan öğrencilere 

yönelik dil eğitimidir. Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip 

başarısız olan öğrenciler için eğitim süresi ilave bir yıl daha 

uzatılabilir. 

*İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi: Öğretim dili tamamen 

Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe 

bağlı hazırlık eğitimi alabilirler. Bu öğrenciler, isteğe bağlı 

almış oldukları hazırlık eğitiminden başarısız olmaları 

halinde eğitimlerine kendi bölüm ve programlarında devam 

ederler. Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız 

olmuş öğrenciler isteğe bağlı hazırlık öğrenimine ikinci yıl 

devam edemezler.  

 

* Her hazırlık sınıfından sorumlu bir akademik danışman 

mevcuttur. Danışman öğretim elemanları eğitimin 

başlamasıyla birlikte belirlenir ve öğrencilere duyurulur.  

 

 

3. Oryantasyon Programı 

Yabancı Dil Hazırlık eğitimine başlayacak öğrencilerin, 

yüksekokulumuzca düzenlenecek olan oryantasyon 

programına katılmaları zorunludur. Oryantasyon programı, 

28 Eylül 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olup detayları 

yüksekokul web sitesinde duyurulacaktır.   

 

4. Ders Kitapları 

Hazırlık programlarında okutulacak kitap listeleri yüksekokul 

web sitesinde paylaşılacaktır. Söz konusu kitapların dersler 

başlamadan önce edinilmesi önemlidir.  

 

5. Devamsızlık Durumu 

Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. 

Öğrenciler, derslerin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. 

Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, YDYO tarafından final 

sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu yerine 

getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak 

final ve bütünleme sınavlarına giremez, güz ve bahar 

yarıyılları başında yapılacak olan yeterlik sınavına 

girebilirler. 

 
6. Ölçme ve Değerlendirme  

Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı, final sınavı ve yıl içi 

başarı notlarına göre belirlenir. Bu bağlamda, yıl içinde 

yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse 

devamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve 

başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme notları ve final 

sınavı esas alınır. Final sınavının %50’si ile diğer sınavların 

%50’sinin toplamı en az 70 olan öğrenciler başarılı kabul 

edilir. Öğrenci başarı puanının hesaplanmasındaki iki temel 

yöntem ve ağırlıkları aşağıdaki şekildedir: 

a) Yıl İçi Başarı Notu                          : %50 

b) Final Sınavı                                     : %50 

 

Yıl içi başarı notunun hesaplanmasında yıl içinde yapılan 

sınavların ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 

a) Ara sınavlar                               %80 

b) Yoklama sınavları                      %15 

c) Sınıf içi değerlendirme               %05 

 

Hazırlık sınıflarında okuyan ve devam koşulunu sağlayan 

öğrencilerden yıl içi not ortalaması 80 ve üzeri olanlar final 

sınavına girmeyebilir. Bu koşulu sağladığı halde final 

sınavına girmek isteyen öğrenciler ise final sınavından beş 

gün öncesine kadar öğrenci işlerine dilekçe vererek final 

sınavına girebilir. Bu öğrencilerin yıl içi not ortalamaları 

genel başarı notu olarak kabul edilir. Yıl içi not ortalaması 

100 üzerinden 39 ve altında olan hazırlık sınıfı öğrencisi final 

ve bütünleme sınavlarına giremez. 

Bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile 

final sınav notunun genel başarı notuna etki oranı aynıdır. 

7. Önemli Tarihler 

2021–2022 Güz Yarıyılı 

Güz Yeterlik Sınavına Başvuru 

İçin Son Tarih 

13 Eylül 2021 

Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil 

Yeterlik Sınavı 
23 Eylül 2021 Saat: 

10.00 

Hazırlık Eğitimine Başlayacak 

Öğrencilere Oryantasyon 

Programı 

28 Eylül 2021 

Dersler 27 Eylül 2021-14 Ocak 

2022 

1. Ara Sınav 16- 17 Kasım 2021 

2. Ara Sınav 11-12 Ocak 2022 

2021–2022 Bahar Yarıyılı 

Dersler 14 Şubat–10 Haziran 

2022 

3. Ara Sınav 05-06 Nisan 2022 

4. Ara Sınav 24-25 Mayıs 2022 

Genel Sınav (Final Sınavı) 16 Haziran 2022 

Bütünleme 21 Haziran 2022 

Akademik takvim için tıklayınız. 

8. Önemli Not 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık 

eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar 

hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen, 

üniversitemizin web sitesi üzerinde yüksekokulumuza ait 

internet sayfasında bulunan Yabancı Dil Öğretimi Ve 

Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliğini inceleyiniz. 

https://www.erbakan.edu.tr/yabancidilleryuksekokulu
https://www.erbakan.edu.tr/storage/files/department/ogrenciisleri/Necmettin%20Erbakan%20%C3%9Cniversitesi%202021-2022%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Akademik%20Takvimleri.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200106-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200106-3.htm

