
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ
VE YABANCI DİLLER HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Çukurova Üniversitesi’nde 2547 sayılı kanunun 5 nci maddesinin (i) bendi gereğince yapılan zorunlu yabancı dil eğitim-

öğretimi ile Yabancı Diller Hazırlık Sınıflarında uygulanan eğitim-öğretimin içeriğini,uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik 1/4/1996 tarih ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı

Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”’in 9 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yabancı Dil Eğitim-Öğretiminin Amaçları
Madde 3- Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretiminin amacı;öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi,yabancı dil kelime hazinelerini

geliştirmeyi,öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini ve kendi konularındaki metinleri anlayabilmelerini sağlamaktır.
Yabancı diller hazırlık eğitiminin amacı;Çukurova Üniversitesine kaydolan öğrencilerin kayıtlı oldukları programda eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde

kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme,kavrayabilme,metinleri Türkçe’ye çevirebilme,yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilme yeteneğini
kazanmalarını sağlamaktır.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavları
Madde 4- Her eğitim-öğretim yılı başında Rektörlükçe düzenlenen bir seviye tespit sınavı yapılır.Bu seviye tespit sınavına aşağıda sıralanan nitelikleri taşıyan

öğrenciler katılabilirler.
                a) Hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler.
                b) Hazırlık eğitimini kontenjan dahilinde öngören programlara kayıt yaptıran öğrencilerden Hazırlık Sınıfını okumayı tercih etmeyen öğrenciler.
                c) Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayan ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre ÖSYM tarafından Çukurova Üniversitesi’nin Türkçe programlarına
yerleştirilen Lisans öğrencileri.
                Bu seviye tespit sınavında 60 başarı notu alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.
                Hazırlık eğitiminin zorunlu görüldüğü tüm programlara ilk defa kayıt yaptıran ve Hazırlık Sınıfında okumayı kontenjan dahilinde tercih eden bütün öğrenciler
eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Öğretimi,Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bir yeterlilik sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda başarılı
bulunan öğrenciler Hazırlık Sınıfını başarmış sayılırlar ve programlarının öngördüğü zorunlu yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Bu öğrenciler yeterlik sınavına
girmedikleri veya bu sınavda başarılı olamadıkları takdirde, açılacak Hazırlık Sınıfında öğrenimlerine başlarlar.
                Zorunlu Yabancı Dil
                Madde 5 – Nitelikleri bu yönetmeliğin 4 ncü maddesinde ( a ), ( b ) veya ( c ) bentlerinde de belirtilen koşullara uyan öğrenciler, yabancı dil seviye tespit
sınavına girmedikleri veya bu sınavda başarılı olamadıkları taktirde, 2547 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ( i ) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil
derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Zorunlu yabancı dil dersleri toplamı 60 saatten az olmamak üzere en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur.
                Hazırlık Sınıfı ve Eğitim-Öğretimin Süresi
                Madde 6 – Hazırlık Sınıfı kontenjan dahilinde isteğe bağlı olan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler kayıt sırasında tercihlerini bildirirler. Hazırlık
Sınıfını tercih eden veya Hazırlık Sınıfı zorunlu olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin kaydoldukları lisans veya lisansüstü programlarda öğrenime
başlayabilmeleri için Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.
                Hazırlık Sınıfında eğitim süresi iki yarıyıldır. Ancak başarısız olan öğrenciler için destek amacı ile Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.
                Devam Zorunluluğu
                Madde 7 – Hazırlık Sınıfında öğrenciler tüm eğitim süresince derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler Hazırlık
Sınıfını başaramamış sayılırlar.
                Sınavlar
                Madde 8 – Hazırlık Eğitiminde a) Yeterlik, b) Düzey belirleme, c) Dönem içi arasınavları olmak üzere üç çeşit sınav verilir.
                a) Yeterlik Sınavı
                Öğrencilerin en çok 3 Yeterlik Sınavına girme hakları vardır. Birinci Yeterlik Sınavı akademik yılın başında yapılan Yeterlik Sınavı ile aynıdır. Bu Yeterlik
Sınavına girip başarılı olanlar ilgili programlarda öğrenimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlarla, Yabancı dil zorunluluğu olduğu halde Yeterlik Sınavına giremeyen
öğrenciler, birinci Yetrlik Sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Bu öğrenciler Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadırlar.
                b) Düzey Belirleme Sınavı
                Birinci Yeterlik Sınavına girmeyenler veya girip de başarısız olanlar düzey belirleme sınavına tabi tutularak sınav sonuçlarına göre uygun düzeyde hazırlık
eğitimine alınırlar.
                c) Dönem İçi Sınavları
                Dönem içi sınavları 2 yarıyıl boyunca yapılan arasınavlardır. Bu sınavların sayısı 6 dan az olamaz. Bu sınavların öğrencilerin yıl içi arasınavlar ortalamasına
katkısı akademik yıl başlamadan önce ilgili kurullarca saptanır.
                Eğitim Sonucu Başarılı/Başarısız Olma Durumu
                Madde 9 – Hazırlık Sınıfında iki yarıyıl içerisinde yapılan arasınavlar ortalaması %60 ve üstü olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda Yeterlik Sınavına girmeye
hak kazanırlar. Bu Yeterlik Sınavında başarılı olanlar kaydoldukları programlarda eğitimlerine devam ederler. İki yarıyıl içindeki arasınavlar ortalaması yukarıda bildirilen
koşullara uymayan öğrenciler ikinci Yeterlik Sınavına giremez ve İkinci Yetrlik Sınavında başarısız olan öğrencilerle birlikte Yaz Dönemi Destek Programına katılabilirler.
                Destek Programı
                Madde 10 – İkinci Yeterlik Sınavı sonunda başarılı olamayan öğrenciler için Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatlarıyla öngörülen koşullar
çerçevesinde ücrete ve isteğe bağlı bir Yaz Dönemi Destek Programı açılabilir.
                İkinci Yeterlik Sınavına girmeyen veya bu sınava girdikleri halde başarılı olamayan öğrenciler üçüncü Yeterlik Sınavına girerler.Üçüncü Yeterlik Sınavında da
başarısız olan öğrenciler Hazırlık Sınıfını başaramamış sayılırlar.
                Başarı Belgesi
                Madde 11 – Üç Yeterlik Sınavının birinden başarılı olan öğrencilere Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başardıklarını belirten bir “Başarı Belgesi”
verilir. Bu belgeyi alan öğrenciler programlarında yabancı dilde verilen lisans ve lisansüstü dersleri alabilirler.
                Madde 12 – Ulusal ve Uluslar arası düzeyde alınan yabancı dil başarı belgelerinin yeterliğe denkliği Senatonun kabul ettiği ilkelere göre belirlenir.
                İlişik Kesme
                Madde 13 – Hazırlık Sınıfı ister zorunlu, ister isteğe bağlı olsun, programlarda Hazırlık Sınıfını başaramayan öğrencilerini Üniversite ile ilişiği kesilir.
                Hazırlık Sınıfı’na devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Yeterlik Sınavını başaramayan ve böylece Üniversite ile ilişiği kesilen lisans öğrencilerine üç
yıl içinde kullanacakları üç Yeterlik Sınavı hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Bu
Yeterlik Sınavlarından herhangi birini kazananlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
                Yeterlik Sınavlarında başarısız olan öğrencilerin “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile verilen hakları saklıdır.
                Yürürlükten Kaldırma
                Madde 14 – 28 Mart 1995 gün ve 22241 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çukurova Üniversitesinde Yabancı Diller Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”
yürürlükten kaldırılmıştır.
                Yürürlük
                Madde 15 – Bu Yönetmelik 1996-1997 akademik yılından başlayarak yürürlüğe gire.
                Yürütme
                Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 




