KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
DİL HAZIRLIK EĞİTİM‐ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi önlisans, lisans
ve lisansüstü programlarının dil hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim‐öğretim ve
sınav faaliyetlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2.Bu Yönetmelik, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi önlisans, lisans ve
lisansüstü programlarının dil hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim‐öğretim ve sınav
faaliyetlerinin usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3.Bu Yönetmelik, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü ile diğer
mevzuatın ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4.Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesini,
Rektörlük
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu,
Müdürlük
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokul Müdürlüğünü,
Yüksekokul Yönetim Kurulu : Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
Koordinatörlük
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi, İngilizce ve
Rusça Koordinatörlükleri ile açılacak olan diğer dillerin
koordinatörlüklerini,
Bölüm
: Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu, Dil Öğretimi Bölümünü,
Danışman
: Müdürlükçe görevlendirilen ve görev/sorumlulukları,
'Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Akademik
Danışmanlık
Yönergesi'nde
belirlenen
öğretim
elemanlarını,
Dil Seviyeleri
: "A" Başlangıç Seviyesini, "B" Alt‐Orta Seviyeyi, "C" Orta
Seviyeyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretimine İlişkin Esaslar
Eğitim‐Öğretimin Amacı
Madde 5.Dil hazırlık eğitim‐öğretiminin amacı; öğrencileri, Üniversitenin eğitim‐
öğretim dillerinde ve kayıtlı olunan önlisans ve lisans programlarının öngördüğü
dillerde okutulan dersleri takip edebilecekleri düzeye getirmektir.
Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretiminin Esasları
Madde 6.
1. Üniversitede yürütülen Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı; Üniversitenin
eğitim‐öğretim dilleri olan Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi öğretimi ile
Eğitim‐öğretimini tamamen veyakısmen diğer dillerle yapan programlara kayıtlı
hazırlık sınıfı öğrencileri için dil öğretiminden oluşur.
2. Dil öğretimindeki temel dil becerileri (dinleme anlama, okuma anlama, yazılı
anlatım, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma) ile ilgili uygulamaların, sınavlarda
ölçme ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağı her Koordinatörlüğün önerisi,
Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile
kesinleşir. Belirlenen ölçütler, eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren iki
(2) hafta içinde öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulur.
3. Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı bir (1) akademik yıldır.
4. Dil hazırlık eğitim‐öğretim programları, Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir.
Bir sonraki yılın hazırlık sınıfları akademik takvimi, Bölüm Başkanlığının önerisi,
Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile en geç Nisan ayı sonuna kadar
Rektörlüğe sunulur.
5. Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programında geçirilen süre, eğitim‐öğretim
süresinden sayılmaz.
6. Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programını başarıyla tamamlamış olan öğrencinin bu
durumu, durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ayrıca Dil Hazırlık Eğitim‐
Öğretim Programını başarıyla tamamlayan her öğrenciye "Dil Hazırlık Başarı
Belgesi" verilir.
Muafiyet
Madde 7.
1. Öğrencilerin bu Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen dil hazırlık eğitim‐
öğretim programlarından muaf sayılabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az
birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) Dil Hazırlık Muafiyet Sınavından 100 puan üzerinden altmışyedi (67) veya
üstü puan almış olmak,
b) Üniversitenin eğitim‐öğretim dillerinden biri ile eğitim veren bir orta
öğretim veya yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
c) Üniversitenin eğitim‐öğretim dilleri dışındaki diller için, o dil ile eğitim veren
bir orta öğretim veya yükseköğretim kurumundan son üç (3) yıl içinde
mezun olmuş olmak,
d) Üniversitenin açmış olduğu Dil Hazırlık Programlarını takip ederek ve bu
yönetmelik hükümlerinde belirtilen hususları yerine getirerek son iki (2)
akademik yıl içerisinde başarılı olmak,
e) İlgili Dil Hazırlık Programlarında uluslararası geçerliği bulunan merkezi
sınavların birinden ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil

Puanları Çevirim Tablosu’na göre en az B2 düzeyinde başarı göstermiş
olmak.
Bu şartlardan herhangi birini yerine getirerek Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programından
muaf olan öğrenciler, kayıtlı bulundukları önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına
devam etmeye hak kazanırlar. Dil Hazırlık Muafiyet Sınavını başarmış her öğrenciye "Dil
Hazırlık Muafiyet Sınavı Başarı Belgesi" verilir.
Eğitim‐Öğretim Süresi
Madde 8.
1. Dil Hazırlık sınıfında eğitim‐öğretim, yarıyıl esasına göre yıllık yapılır. Bir eğitim‐
öğretim yılı iki yarıyıldan oluşur.
2. Hazırlık Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre öğrenciler A, B ve C olmak üzere üç
(3) seviye grubuna ayrılır. Bu gruplarda okutulacak ders saatleri ilgili programın
özelliğine ve ihtiyaçlarına göre Bölüm Başkanlığının teklifi ile Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve eğitim‐öğretim yılı başında ilan edilir.
3. Gerekli hallerde, Bölüm Başkanlığının önerisi, Müdürlüğün uygun görüşü ve
Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günü de ders ve/veya sınav yapılabilir.
Başarı Durumu
Madde 9.Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programında devam şartını yerine getirdiği halde
başarısız olan öğrencilere, bir sonraki eğitim‐öğretim yılının başında yapılacak olan Dil
Hazırlık Muafiyet Sınavınakatılma hakkı verilir. Bu sınav sonunda başarılı olan
öğrenciler, önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam ederler. Devam şartını
yerine getirdiği halde başarısız olan öğrencilere ise başarısız olduğu dil/diller için bir yıl
daha Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programına katılma hakkı tanınır.
Sınavlar
Madde 10.Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programında yapılan sınavlar şunlardır: Seviye
Tespit Sınavı, Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı, Ara Sınav, Yılsonu Sınavı ve Mazeret Sınavı.
a) Seviye Tespit Sınavı: Seviye Tespit Sınavı, öğrencilerin dil seviyelerini ölçmek ve
bu değerlendirme sonucunda öğrencileri dil seviyelerine uygun gruplara
yerleştirebilmek için yapılır. Seviye Tespit Sınavlarının yapılacağı tarih, sınavdan
bir hafta önce Üniversitenin internet sayfasında ve duyuru panolarında ilan
edilir. Geçerli ve belgelendirilmiş bir mazereti nedeniyle Seviye Tespit Sınavına
giremeyen öğrencinin kaydı doğrudan A grubuna yapılır. İlk iki hafta sonunda,
danışmanın önerisi ve koordinatörlüğün uygun görüşü ile seviye grupları
arasında geçiş yapılabilir.
b) Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı: Dil Hazırlık Muafiyet Sınavları, dil hazırlık
programlarından muaf olabilecek öğrencileri tespit etmek için Güz ve Bahar
yarıyılı başlarında bütün Üniversitede merkezi olarak yapılır. Ayrıca ek
yerleştirme ile gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Senato kararıyla kayıt
yaptıracak diğer ülke vatandaşı öğrenciler için de Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı
yapılır. Dil Hazırlık Muafiyet Sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Muafiyet
Sınavlarının yapılacağı tarih Üniversitenin akademik takviminde belirtilir.
c) Ara Sınav: Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programında her yarıyılda en az iki ara
sınav yapılır. Ara sınav programı eğitim‐öğretimin başlamasını takip eden yirmi
gün içerisinde ilan edilir.

d) Yılsonu Sınavı: Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı sonunda yapılan sınavdır.
Derslerin bitiş tarihinden en geç otuz gün önce yılsonu sınavlarının programı
hazırlanır ve duyurulur. Öğrencilerin yılsonu sınavlarına katılabilmesi için devam
yükümlülüğünü yerine getirmiş olması şarttır.
e) Mazeret Sınavı: Mazeretleri, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen
öğrenciler için yapılan ara sınav ve yılsonu sınavlarının mazeret sınavlarıdır.
Mazeret sınavlarına giremeyenlere yeni bir sınav hakkı verilmez.
Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 11.Öğrenci ara sınav, yılsonu sınavı ve Dil Hazırlık Muafiyet Sınavı sonuçlarının
ilanından itibaren beş (5) iş günü içerisinde Bölüm Başkanlığına dilekçe ile sınav
sonuçlarına maddî hata yönünden itiraz edebilir. Öğrencinin itirazı ilgili koordinatörlük
tarafından sonuçlandırılır ve öğrenciye bildirilir.
Değerlendirme
Madde 12.Genel Başarı Notu; ara sınavların aritmetik ortalamasının % 60'ı ile yılsonu
sınavı notunun % 40'ının toplamından oluşur. Genel Başarı Notunun 100 puan
üzerinden en az yetmiş (70) puan olması gerekir.
Derslere Devam‐Devamsızlık
Madde 13.
1. Öğrenciler, Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı süresince derslerin % 85'ine
devam etmek zorundadır. Danışman, öğrencinin devam‐devamsızlık durumunu
yakından izler ve devamsızlığı %5'i aşan öğrencileri sözlü olarak uyarır,
devamsızlığı %10'u aşan öğrencileri ise Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir.
Bu durumdaki öğrencilerin kendilerine ve daimi ikamet adreslerine ilgili birim
tarafından uyarı mektubu gönderilir. Dil hazırlık eğitim‐öğretim programlarının
herhangi birinden devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin bu tarih itibariyle
Üniversite ile ilişiği kesilir.
2. Bu Yönetmelikte belirtilen %15 devamsızlık süresi, mazeretli ve mazeretsiz
devamsızlık sürelerinikapsar. Ancak, Rektörlükçe görevlendirilen öğrenciler
yoklamalarda Görevli İzinli (Gİ) olarak gösterilir ve bu süreler devamsızlıktan
sayılmaz.
İzinli Sayılma
Madde 14.
1. Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı öğrencileri sadece eğitim‐öğretim yılının
tamamı için, bir defaya mahsus olmak üzere izinli sayılmayı talep edebilirler.
Öğrencilerin izinli sayılmalarında ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Lisans
ve Önlisans Eğitim‐Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde
belirlenen şartlar esas alınır.
2. Bir akademik yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında
yapılan Dil Hazırlık Muafiyet Sınavına girebilirler. Bu sınavda başarısız olan
öğrencilerin Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programına devam hakları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Danışman
Madde 15.Üniversitede Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programına kabul edilen her
öğrenci için Müdürlük tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışmanlık işlemleri Dil
Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı süresince ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi
Akademik Danışmanlık Yönergesi’ doğrultusunda yürütülür.
Disiplin İşlemleri
Madde 16.Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim Programı öğrencilerinin disiplin işlemleri
‘Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümlerine göre
yürütülür.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 17.Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ‘Kırgızistan‐Türkiye Manas
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim‐Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin hükümleri ile
Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 18.Bu yönetmelik, 2012‐2013 Eğitim‐Öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun kabul tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19.Bu Yönetmelik hükümleri, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve
Rektör Vekili tarafından yürütülür.
Geçici Madde
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra aşağıdaki yönetmelik, yönerge ve senato
kararları yürürlükten kaldırılmıştır:
1) Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Dil Hazırlık Eğitim‐Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği (Senato'nun 12/02/2009 tarih ve 2009‐4.15 sayılı kararı ile kabul
edilmiş olan).
2) Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Modern Diller Yüksekokulu Dil Öğretimi
Bölümü Sertifika Yönergesi (Senatonun 22/02/2005 tarih ve 2005‐3.16 sayılı
kararı ile kabul edilmiş olan).

Bu yönetmelik, Kırgızistan‐Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu'nun 14.09.2012 tarih ve 12.91 sayılı
kararıyla kabul edilmiştir.

