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YtiksekoEretim Kurulu BaskanhEurdan:

T.C. Rersmi Gazete

YUXSBTOdNETiM KURUMLARINDA YABANCI NiL OGNBTi}/Ii VB

YABANCI DILLE OCNETIU YAPILMASINDA UYULACAK
ESASLARA iT,iSTiN YONETNMLIK

siniNci sOLiiNr
Amagr KaPsam, DaYanak ve Tanrmlar

Amag
MADDE I - (t) Bu ycinetmelilin amacr, yiiksektilretim kurumlarrnda yabancr dil iilretimine ve yabanct dille olretimin amag,

kapsam, uygulama ve degerlendirme hususlanna iligkin usul ve esaslan diizenlemektir'

Kapsam
MADDE Z - (l) Bu yonefinelik, lllllggL tarihli ve 2547 sayth.Yiiksekd!'retim Kanuruna tabi olarak kurulan yiiksekolretim

kurumlalnda yaprlan her tiirdeki yabancr dil olretimi ve yabanct dille ogr:etimi kapsar'

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu yonetmelik,4lllllggt tarihli ve 2547 sayfiYiiksekofretim Kanununun 5 inci maddesinin tririnci fikrasrntn

(r) bendi, 44 iincii ve 49 uncu maddeleri ile 14110/1983 tarihli ve 292:\ sayitYabancr Dil Egitimi ve Olretimi ile Ttirk Vatandaqlarrnua

Farkh Dil ve Lehgelerinin Olrenilrnesi Hakkrnda Kanunun 3 iincii maddesine dayanrlarak hazrrlanmtqtr'

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Yiinetmelikte gegen;

a) istele balh hazttlksrnrfi: Olrencilerin kayrth oldufu, olretirn dili tamamen Tiirkge olan programrn ilk yanyrhnd'an 6nce talepleri

halinde alacalr yabancr dil efitimini'

b) Krsmen yabancr dil eEitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en azolo30'urrun yabancr dilde verildiiii efitimi'

c) Seviye tespit snavr: Ogrencinin hazrhk srmfi egitimine hangi diizeyden devam edecelini belirleyen smavl

q) Tiirkiye yi.iksekbgretim yeterlilikler Qergevesi: Avrupa ve Tiirkiye Yeterlilikler Qergeveleri ile uyumlu olacak qerkilde tasarlanan

ve ytiksek<igretim diizeylerine yonelik e$itim ve iiSretim programlarurt igeren yeterlilikler gergevesini,

d) yabancr dilde efitim: Programrn <ilretimmiifredaturur tamamrnm yabancr dilde verildili e$itimi'

e) yeterlitik ,o'u-, 6gr*cinin program igin istenen yabanu dil diizeyi ile yeierlililine sahip olup olmadrgml veya yabgno dil

yeterlililini kazanrp kazanmadrltrr olgen srnavlart,
programlarda ogrencinin devanr etrnek zorunda

1) Zorunlu hazfhk srrufi: oSetinl dili tamamen veya ktsmen yabanct dil olan

oldu[u yabancr dil efitimini,
ifade eder.

ixinci n0l,Uttt
Yabancr Dil Ofretimi ve Denetim

Yabancr dit tilretiminin ve yaba4cr dilde iifretimin amacr

MADDE 5 - (l) yabancr dil iilrEiminin amacr, 6frenciye aldrlr yabancr dilin temel kurallarurr dlretrneyi' yabana' dil kehme

haznelerini geligtirmeyi, yabancr dilde ok\rdugunu ve duydulunu anlayabilmeyi ve kendisini s<jzlii veya yanh olarak ifade edebilmeyi;

yabancr dilde ri[retilrin amacr ise onlisansl lisans ve lisansiisti.i diploma programr mezunlannm aLanlanna iliqkin yabanq dil yeterlilikkrini

kazanmalar tm s aflamakfi r.

Yabancr dil yeterlilik ve seviye teppit srnavlan

MADDE 6 - (l) fllretim dili klsmen veya tamarnen yabancr dilde olan yiiksekiilretim progralruna ilk deta kayrt yaplLran

d$renciler, kayrt yapfirdrlr rilretim yrhnilr bagrnda, yiiksekdlpetim kurumlan tarafindan diizerrlenen yabancr dil sevi5'e tespit velrreya

yeterlilik srnavma tabi tutulurlar. yiiksekopretim kurumlarl senato karan ile yabancr dil seviye tespit smavr ile yeterlilitrl smavmt tek bir

smav veya ayn ayrr suravlar halinde uygullyabilir.

(2) yabancr dil yeterlilik velveya qeviye tespit srnavmcLan aluran puana gcire 6lrencinin yabancr dil hazrhk srndrndan muaf olup

olmadrlr ile yabancr dil hazrhk suufinda hinei sevileden cifrenim g<irecefi belirlenir'

(3) AEa[rdaki olrenciler yabancr dil seviye tespit ve yet;rlilik smavrndan muafttr:

a) En az son iig yr|nda, <ifretim dili olarak belirlenen yabancr dilin anadili olarak konuguldufu bir fllkede o iilke vatandaqlarrmn

devam etti$ ortaci[retim kurumlarrnda elitim goriip orlao[reninrini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) yiiksekiilretim Kurulu tarafurdpn kabul edilen merk.ezi yabancr dil snavlan ile egdelerlili kabul edilen uluslararast yabanc't dil

suravlalnda yiiksek<ilretim kurumu senatQsunun belirledifi puiurla baqnrrh olanlar.

(4) Ugiincil nm*r 1b) bendi kqpsamrna giren srrar,larda alnan puanln delerlendimreye alnabilmesi igin, smavr yapan ilgili

kurumlar tarafindan belirlenen srnav gegertilik siiresi esas ahmr, Srnavm gegerlilik siiresinin belli olrnamasr halinde bu siire Yiiksekogretim

Kurulu tarafindan belirlenir.

Zorunlu Yabancl dil dersleri

MADDE 7 - (1) Ofretim dili Tiir]<ge olan bir yiiksekci$retim prograrilna ilk defa kayrt yapbran <ifrencilerin, 2547 sayir Kanunun

5 inci maddesinin birinci fikrasrun (r) bendi gerelince verilmesi zorunlu olan yabancr dil derslerinden muaf olup olmayacall

ynksekolretim kururnlarrmn senato karar{yla bu Ycinetmelilir:L 6 ncr rnaddesinde belirtilen sevi'ye tespit velveya yeterlil< suravt ile tr:spit

edilebilecegi gibi, ayrr bir zorunlu yabarjrcr dil muafiyet suravr uygulayarak da tespit edilebilir. Muafiyet gartlarurr yerine getirmeyen

ti$renciler bu dersleri almak ve bagarmak ziorundadrlar.
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(2) Zorwlu yabancl dil dersleri, Tiirkiye Yiiksekolretim Yeterlilikleri Qergevesinde o

dtizeyini karqrlayacak gekilde en az tki yarryrl olarak programlanlr'

(3) Zorunlu yabana dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almrq ve baqanh olmuq

di.izey igin ongdrtilen yirbanct dil bitgi

iSgrenciler igin daha sonraki yerrydlarda

segmeli yabanu dil dersleri aqrlabilir'

Yabanct dille tilretim ve yabancr dil haarhk suufi

MADDE g - (1) yiiksekolretim kurumlarnda rinlisans, lisans veya lisansiistii prograrnlarda senato karan ve Yiiksektigretim

Kurulunun onayr alnarak ksmen veya tanmmen yabancr dilde elitim verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazrhk srmfL aqtlr, Hazu'ltk

smrfi, yiiksekogretim kurumlan arasxlda diizenlenen protokole istinaden, Yiiksek<i$retim Kurulunun onayr ile kabul edilen bir bErka

yiiksekdlretim kurumunda da aqrlabilir.

@ Olretim dili tamamen Tiirkge olan programlarda, mesleki yabancr dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yr$ancr dil

hazr;k srmfi aqrlamaz ancak yiiksektilretim kurumunun senaio karan ile istele balh yabancr dil hazrhk srmfi agrlabilir.

(3) ytksekiiEretim kurumlan senatolan, hazrhk smrfi veya ba5ka yollarla yabancr dil yeterlililinin kazandrrlmasr ve yilbancr dil

bilgi diizeyinin <ilgiilmesine iligkin diizenlemeleri belirler.

(4) Krsmen veya tamamen yabancr dilde elitim veren programlarda;

a) Hazrhk srnrfi uygulanmasl zorunludur.

b) yabancr dil yeterlilik velveya seviye tespit smavmda baqanh olanlar ile smavdan muaf olanlar harig olmak iizere onlisans, lisans

veya lisansiistii programlara kayrt yaptrrmq olan cifrenciler yabancr clil hazrhk smtftna devam etrnekle yiikiimliidiirler. Anr;ak kendi

imkdnlarr ile yabancr dil iifrenmek isteyen olrencilerden, yiiksekiilretim kurumunun belirledigi srnavlardan baqanh olrnak gartryla ilgili

ycinetim kurulunun karan ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

c) Hazlhk smrfinr iki yrl iginde bagan ile tamamlayamayan dlrencilerin programdan iligili kesilir.

(5) Bir programda yabancr dille elitim verilebilmesi veya hazrlft srmfi agrlabilmesi igin;

a) En fazla otuz olrencinin <i[renim gorebilecefi yabancr dil hazrrlk srnrfi dersliklerinin yererli diizeyde igitsel veya igisel ve gorsel

arag ve gereglerle donatrlmq olmast,

b) Yabancr dil iilretimi igin gerekli olan ders araglaruln yeterli miktarda mevcut olmast,

c) Krsmen yabancr dilde egitim veren programlar igin yedinci fikr:adaki gartlan ta9ryan;

1) Lisansiistii programlardq yiiksqkolretim Kurulunun lisansiistii e[itim verilebilmesi iqin aradrlr, alamnda asgari dErefim tiyesi

sayrsr kadar ofretim iiyesinin yiikseko[retfup kurumuna,

2) Bitliim olarak iigrenci alan lisans prograrnlannd4 her bir program igin alanrrda en az iigii dlretim iiyesi olmak iiz:ere kadrolu dcirt

cilretim elemanuln; fakiil; ohrak oirenci {an lisans programlannda ise Yiiksektifretim Kurulu tarafurdan belirlenen sayrrla <][retim iiyesi

ve cilretim elemamntn talep edilen fakiilteye'

3) Onlisans programlarrnda ise her bir program igin en az biri lisansiistii dereceye sahip alamnda en az i.ig olretim elemammn talep

edilen programa,

2547 sayr|Kanun ve ilgili mevzuat hiikiimlerine g6re atmasurrn yaprlrmq olmasr,

g) Tamamen yabancr dilde elitim veren programlar iEin yedinci fikradaki gartlarr taqtyan;

1) Biiliim veya programa ilk defa iifrenci ahmrnda Yiiksektiliretim Kurulu tarafindan aranan alanmda kadroltr asgari <igretim

iiyes inin/elemanmn tamamnn,

2) Elitime baqladrktan sonra dlretim dili defigtirilrnek istenen programlarda ise boliim kadrosundaki dfretim

iiyelerinin /elemanlaruun tamamtmn,

2547 sayryKanun ve ilgili mevzuat.hiikiimlerine gdre atmasu:lur yaprlmrq olmast,

gerekir.

(6) Zomnlu ve istele balh hazrLk srrrfi agrlabilmesi ir;in her 30 dgrenci igin ilgili dilde en azbk yab?trtcr dil olufrnannnz'4l

sayrh Kanun ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gdre atamasmm yaptlrruq olmast gerekir.

(7) yiiksektilretim kurumlarurda yabancr dille verilen derslerin bu dile h6kim olan dilretim elemanlan tarafindan ve bu dille

verilmesi sallamr. Bu programlarda ancak a4alrdaki gartlardan birini taqryan <isretim elemanlan yalbancr dilde ders verebilirler:

a) Tiirke d$rndaki olretim dilinin, dsretim elemanmm madili ohnasr.

b) Opretim elemanrnm lisans veya doktora dfreniminin tamamml ilfretimin verileceli ditin anadil olarak konuguldu[u [lkede bu

dille veritdi[i bir programda tamamlamrq olmasr.

"; 
6gr"ti-in verilecefi dilin resmi dil olarak kabul edildigi bir iilkedeki, Yiiksekdlretim Kurulu tarafindan tanman ve iilkenin resmi

dilinde elitim veren yiiksekofretim kurumlznnrn birinde toplanrda en az bir yrl (iki yanyrl) olretim elemant olarak gahqmq ve ders vermiS

olmasl bu durumu ilgili ytiksek<ilretim kurumundan resmi olarak belgelendirmig olmasr ve ilgili yiiksekolretim kurumundan a)/rilmasmm

iizerinden enfazla iki yrl gegmig olmast.

g) yiiksek<igretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancr dil srnavlarr ile egdegerlili kabul edilen uluslatarast ;rabancr dil

suravlanndan yiiz tam puan iizerinden asgari seksen puanla batanh olmasr. (Qahqrlan yiiksekolretim kurumundan aynlan ve iki lrldan fazla

iilretim elemanl[ura ara verenlerin bagka bir yiiksekdgretim kurumuna o[retim elemam olarak gegiginde de sdz konusu mt:rkezi yabancr dil

s'rav puanlalna iliqkin belgeleri ilgili merkezi srnaviln gegerlilik siiresine gore yeniden ibraz etrneleri gerekir')

(g) yiiksekiilretim kurumlarr, rilretim elemanlaruun yzLbancr dilde ders verebilmesine iligkin yetkinlilini cilgmek ve kaI'ar vermek

igin yedinci fikran*r (g) bendinde yer alan zurgari puanlarrr iizerinde puan belirleyebilir ve deneme dersi de ddhil ilave gartlar getiro'bilir'

(9) yabancr dil haarlk srmfrnda yanyrllk ve yrlhk dels kedileri, Tiirkiye Yiikseko$retim Yeterlilikleri Qergever;inde dgrencinin

hazrlk srrfura baqlangrgtaki yabancr dil diizeyi de dikkate alurarak ytiksekiilretim kurumunun yertkili kurullan tarafindan belirlenir.

Hazslrk smfinda gegirilen siiLre, tilrencinin onlisans, lisans veya lisansiistii Ofrenim programrnda gormekle yiikiinrlii oldupu

derslere iliqkin kredi saatleri bakrmndan dilkate alnmaz.
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(10) 6 ncr madde hiiktimlerine gcire yabancr dil yeterlilik ve/veya seviye tespit suravmdan baganh olanlar ve srnavdan muLaf olanlar

ile yabancr dil haarlft surrfura devam edip yarryiveya yrl sonunda yaprlan yabancr dil srravrr<la baganh olan ofrencil,:r, yatrancr dille
verilen onlisans, lisans veya lisansilsti.i tifretim programrna devam etneye hak kazarur.

(11) Hazrhk srmfinm ikinci yanyrh sonunda yaprlan yabancr dil srnavurda baqanh olamaytrn <ifrenci, ilave bir veyer iki yarryrl daha

hazrhk smrfma devam ederek ya da yabancr dil bilgisini kendi imkanlarryla geliqtirerek yanyrl veya yrl sonunda yaprlan yr$ancr dil

smavurda baganh oldugu veya Yi.iksekogretim Kurulu tarafrrdan kabul edilen merkezi yabancr dil snavlan ile eqdeferliSi kabul edilen

uluslararast yabancr dil srnavlarurda iiniversite senatosunun belirledili diizeyde puana sahip oldulunu belgeledi$i takdirrle, girmeye hak

kazandr[r yabano dille verilen cinlisans, lisans veya lisansiistii ogretim programrna devam edebilir.

(12) Olretim dili Tiirkge olmakla birlikte, programmda mesleki yabancr dil derslerine yeruerilenler de dAhil olmak iizere 6nlisans,

lisans veya lisansiistii prograrnlara devam eden ofrenciler, istele ba$h hazrlk srufind4 ikinci yanyrl sonunda yaprlan ytrbancr dil
srnavmda baganh olamasalar bile, iinlisans, lisans veya lisansiistii programlara devam edebilirler. Ancak bu ogrencilerdenT nci maddenin

birinci f*rasr kapsammdaki srnavlardan baganh olamayanlar 2547 sayfu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fikrasrmn (r) bendi gerelince

verilmesi zorunlu olan yabanct dil derslerine devam ederler. Ogretim dili Ttirkge olan programlar<la mesleki yabanu dil dersleri dnlisans,

lisans ve lisansiistii e[itimleri srasmda o[rencilerin yabancr dil diizeyi dikkate alurarak verilir.
(13) 2547 sayilr Kanunun 5 inci maddesinin birinci frkrasrnrn (r) bendi gere$ince g<irmekle yiikiimlii oldulu yabarcr dil dersinde,

cigrenciye Tiirkiye'de girrmiiq bulundulu orta trgretimde <ilretilenin drgurda baqka bir yabancr dil, ancak istegine ba$r olarali o$retilebilir.

(14) Derslerin sadece belirli bir yabancr dille verildili programlarda, srnavlarm bu yabancr dille yaprlmasr, <idev ve tezlerin bu

yabanu dille yazlmasr zorunludur.

(15) Krsmen yabancr dilde epitim veya yabancr dilde efitim veren rinlisans, lisans ve lisansiistti progranxna krryrt yapflran ve

yabancr dil hazrhk smrfma devam etmesine ralmen hazulft srrufmr iki yrl iqinde baqan ile tamarnlayamayan 6grencilerin pr,rgramdan iliqrili
kesilir. Hazrhk srnrfinda bagansz olarak programdan iligi[i kesilen tjnlisans ve lisans <ifrencileri kendi yiiksek<ifretirn kunrmlarrrda

ofretim dili Tiirkge olan egde$er bir programa kayrt yaptrrabilirler. Ancak bu ofrenciler talep etrneleri durumunda Ol,;me, [iegme ve

Yerlegtirme Merkezi Baqkanhlr tarafurdan bir defaya mahsus olmak iizere kayrt yaptrdr$r yrl itibanyla, olrencinin iiniversiteye glrig

puanmn, yerlegtirileceli programa kayrt yaptrmak igin aranan taban puanurdan diigiik olmarnast garhyla diretim dili Tiirkge otan

programlardan birine merkezi olarak yerlegtirilebilirler.

(16) Bu Yijnefinelik hiikiimleri, yabancr dille yaprlan dnlisans, lisans veya lisansiistii <ilretim progmmma yatay ve:ta diky gegigle

kayrt yapttan ogrenciler hakkrnda da uygulanr.

Yabancr dille yapilan iifretimin denetlenmesi

MADDE 9 - (l) Yabancr dille yaprlan 6gretimin kalitesi Yiikseko!'retim Kurulu tarafindan denetlenir. Yaprlan bu denetim

sonucuna g6re Yiiksek<igretim Kurulunun kararr ile dnlisans, lisems veya lisarrsiistii programm yabanct dille okutulmasr izni geri ahnabilir.

(2) Bir <inlisans, lisans veya lisansiistii programm yatrancr dille okutulmasrna dair izrin geri ahnmasr halinde. daha once bu

programa kayrt yaptrmrg olan dlrenciler, bu programl Ttirkge oluak gormeye devam edebilecekleri gibi talepleri iizerine Olgme, isegme, ve

Yerleqtirme Merkezi tarafindan ba;ka bir tinirersitede olretim dili aynr olan eq;deler bir programa, egdeler progranun bulunmamast halinLde

yakrn programlardan birine yerlegtirilir. A,ncak bunun igin kayrt yapfirdr$ yl itibanyla ofirencinin iiniversiteye girig puanurur,

yerleqtirilecefi programa kayrt yaptrmak igin aranan taban puandan diiqiik olmamast gerekir.

UqUxcU BOLUM
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldrrlan yiinetmelik
MADDE 10 - (1) 411212008 tarihli ve 27074 sayir ll.esmi Gazete'de yayrmlanan Yiiksekdfretim Kurumlannda Yabancr Dil

Osretimi ve Yabancl Ditle O$etim Yapilmasrnda Uyulacak Esaslara iligkin Y<inetrnelik ytirtirliikten kaldrrlmrqtr.

Gegiq htikmti
GECiCi MADDE I - (1) Bu Yonehneligin yaymndarLonce;

a) Tiirkiye'deki bir i.iniversitede derslerin sadece yabancr bir dilde verildili lisans, yiiksek lisans veya doktor:a pro,gramurda

iilrenimini tamamlam4 olmasr nedeniyle bu Y6netmeligin ytiriirliik tarihinden once ytiksektrfretim kurumlannda bu yatrano dlilde ders

veren ri[retim elemanlan, sadece halen kadrosunun bulundu$u yiksekdlr'etim kurumunda yabancr dilde ders vermeye devarn edebilir.

b) YiiksekiiEretim kurumlannda merkezi yabancr dil stLavrnda ilgili dilde 80 ve iizerinde puana sahip olmasr nerleniyle yabatrct

dilde ders veren 6pretim elemanlan, kadrosunun bulundulu yfksekd[retim kurumundan baSka bir yiiksek<ifretim kummuna gegmesi

halinde yabancr dilde ders venncye devam edebilir.

c) Yiiksekdlretim kurumlan yabancr dilde efitim veren prograrnlanndaki <i[retim elemant kadrosunu, 8 inci maddede yer alan

asgari qartlara uygun olarak 2017-2018 efitirn iilretim dcinemi baqrna kadar sallamast gerekmektedir. Bu qartlann sallanarnamasr halinde,

yiiksekiifretim kurumlarurur yetkili kurullanmn teklifi iizerine pr)gramlarm irfretim dilinin Tiirkge'ye gevrilmesine Yiiksek0ffetirn Kurulu

karar verir.

Yiiriirliik
MADDE fl * (l) Bu Ydnetmelik yaymr tarihinde yiiriirlii[e girer.

Yiiriitme
MADDE 12 - (1) Bu Yiinetrnelik htlkiinrlerini Ytiksekollretim Kurulu BaSkant yiiriitiir.
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