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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE
YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, yükseköğret�m kurumlarında yabancı d�l öğret�m�ne ve yabancı d�lle

öğret�m�n amaç, kapsam, uygulama ve değerlend�rme hususlarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununa tab� olarak

kurulan yükseköğret�m kurumlarında yapılan her türdek� yabancı d�l öğret�m� ve yabancı d�lle öğret�m� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 5 �nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�, 44 üncü ve 49 uncu maddeler� �le 14/10/1983 tar�hl� ve 2923 sayılı Yabancı D�l
Eğ�t�m� ve Öğret�m� �le Türk Vatandaşlarının Farklı D�l ve Lehçeler�n�n Öğren�lmes� Hakkında Kanunun 3 üncü
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrenc�ler�n kayıtlı olduğu, öğret�m d�l� tamamen Türkçe olan programın �lk

yarıyılından önce talepler� hal�nde alacağı yabancı d�l eğ�t�m�n�,
b) Kısmen yabancı d�l eğ�t�m�: Programda ver�len dersler�n toplam kred�s�n�n en az %30’unun yabancı d�lde

ver�ld�ğ� eğ�t�m�,
c) Sev�ye tesp�t sınavı:  Öğrenc�n�n hazırlık sınıfı eğ�t�m�ne hang� düzeyden devam edeceğ�n� bel�rleyen sınavı,
ç) Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves�: Avrupa ve Türk�ye Yeterl�l�kler Çerçeveler� �le uyumlu

olacak şek�lde tasarlanan ve yükseköğret�m düzeyler�ne yönel�k eğ�t�m ve öğret�m programlarını �çeren yeterl�l�kler
çerçeves�n�,

d) Yabancı d�lde eğ�t�m: Programın öğret�m müfredatının tamamının yabancı d�lde ver�ld�ğ� eğ�t�m�,
e) Yeterl�l�k sınavı: Öğrenc�n�n program �ç�n �stenen yabancı d�l düzey� �le yeterl�l�ğ�ne sah�p olup olmadığını

veya yabancı d�l yeterl�l�ğ�n� kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,
f) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğret�m d�l� tamamen veya kısmen yabancı d�l olan programlarda öğrenc�n�n devam

etmek zorunda olduğu yabancı d�l eğ�t�m�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı D�l Öğret�m� ve Denet�m

Yabancı d�l öğret�m�n�n ve yabancı d�lde öğret�m�n amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı d�l öğret�m�n�n amacı, öğrenc�ye aldığı yabancı d�l�n temel kurallarını öğretmey�,

yabancı d�l kel�me hazneler�n� gel�şt�rmey�, yabancı d�lde okuduğunu ve duyduğunu anlayab�lmey� ve kend�s�n� sözlü
veya yazılı olarak �fade edeb�lmey�; yabancı d�lde öğret�m�n amacı �se önl�sans, l�sans ve l�sansüstü d�ploma programı
mezunlarının alanlarına �l�şk�n yabancı d�l yeterl�l�kler�n� kazanmalarını sağlamaktır.

Yabancı d�l yeterl�l�k ve sev�ye tesp�t sınavları
MADDE 6 – (1) Öğret�m d�l� kısmen veya tamamen yabancı d�lde olan yükseköğret�m programına �lk defa

kayıt yaptıran öğrenc�ler, kayıt yaptırdığı öğret�m yılının başında, yükseköğret�m kurumları tarafından düzenlenen
yabancı d�l sev�ye tesp�t ve/veya yeterl�l�k sınavına tab� tutulurlar. Yükseköğret�m kurumları, senato kararı �le yabancı
d�l sev�ye tesp�t sınavı �le yeterl�l�k sınavını tek b�r sınav veya ayrı ayrı sınavlar hal�nde uygulayab�l�r.

(2) Yabancı d�l yeterl�l�k ve/veya sev�ye tesp�t sınavından alınan puana göre öğrenc�n�n yabancı d�l hazırlık
sınıfından muaf olup olmadığı �le yabancı d�l hazırlık sınıfında hang� sev�yeden öğren�m göreceğ� bel�rlen�r.

(3) Aşağıdak� öğrenc�ler yabancı d�l sev�ye tesp�t ve yeterl�l�k sınavından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğret�m d�l� olarak bel�rlenen yabancı d�l�n anad�l� olarak konuşulduğu b�r ülkede o

ülke vatandaşlarının devam ett�ğ� ortaöğret�m kurumlarında eğ�t�m görüp ortaöğren�m�n� bu kurumlarda
tamamlayanlar.

b) Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkez� yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len
uluslararası yabancı d�l sınavlarında yükseköğret�m kurumu senatosunun bel�rled�ğ� puanla başarılı olanlar.



(4) Üçüncü fıkranın (b) bend� kapsamına g�ren sınavlarda alınan puanın değerlend�rmeye alınab�lmes� �ç�n,
sınavı yapan �lg�l� kurumlar tarafından bel�rlenen sınav geçerl�l�k süres� esas alınır. Sınavın geçerl�l�k süres�n�n bell�
olmaması hal�nde bu süre Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Zorunlu yabancı d�l dersler�
MADDE 7 – (1) Öğret�m d�l� Türkçe olan b�r yükseköğret�m programına �lk defa kayıt yaptıran öğrenc�ler�n,

2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce ver�lmes� zorunlu olan yabancı d�l
dersler�nden muaf olup olmayacağı, yükseköğret�m kurumlarının senato kararıyla bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde
bel�rt�len sev�ye tesp�t ve/veya yeterl�k sınavı �le tesp�t ed�leb�leceğ� g�b�, ayrı b�r zorunlu yabancı d�l muaf�yet sınavı
uygulayarak da tesp�t ed�leb�l�r. Muaf�yet şartlarını yer�ne get�rmeyen öğrenc�ler bu dersler� almak ve başarmak
zorundadırlar.

(2) Zorunlu yabancı d�l dersler�, Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler� Çerçeves�nde o düzey �ç�n öngörülen
yabancı d�l b�lg� düzey�n� karşılayacak şek�lde en az �k� yarıyıl olarak programlanır.

(3) Zorunlu yabancı d�l dersler�nden muaf olan veya bu dersler� almış ve başarılı olmuş öğrenc�ler �ç�n daha
sonrak� yarıyıllarda seçmel� yabancı d�l dersler� açılab�l�r.

Yabancı d�lle öğret�m ve yabancı d�l hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Yükseköğret�m kurumlarında önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programlarda senato kararı ve

Yükseköğret�m Kurulunun onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı d�lde eğ�t�m ver�leb�l�r. Bu programlarda
zorunlu hazırlık sınıfı açılır. Hazırlık sınıfı, yükseköğret�m kurumları arasında düzenlenen protokole �st�naden,
Yükseköğret�m Kurulunun onayı �le kabul ed�len b�r başka yükseköğret�m kurumunda da açılab�l�r.

(2) Öğret�m d�l� tamamen Türkçe olan programlarda, meslekî yabancı d�l dersler� ver�leb�l�r. Bu programlarda
zorunlu yabancı d�l hazırlık sınıfı açılamaz ancak yükseköğret�m kurumunun senato kararı �le �steğe bağlı yabancı d�l
hazırlık sınıfı açılab�l�r.

(3) Yükseköğret�m kurumları senatoları, hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı d�l yeterl�l�ğ�n�n
kazandırılması ve yabancı d�l b�lg� düzey�n�n ölçülmes�ne �l�şk�n düzenlemeler� bel�rler.

(4) Kısmen veya tamamen yabancı d�lde eğ�t�m veren programlarda;
a) Hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur.
b) Yabancı d�l yeterl�l�k ve/veya sev�ye tesp�t sınavında başarılı olanlar �le sınavdan muaf olanlar har�ç olmak

üzere önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenc�ler yabancı d�l hazırlık sınıfına devam
etmekle yükümlüdürler. Ancak kend� �mkânları �le yabancı d�l öğrenmek �steyen öğrenc�lerden, yükseköğret�m
kurumunun bel�rled�ğ� sınavlardan başarılı olmak şartıyla �lg�l� yönet�m kurulunun kararı �le devam mecbur�yet�
aranmayab�l�r.

c) Hazırlık sınıfını �k� yıl �ç�nde başarı �le tamamlayamayan öğrenc�ler�n programdan �l�ş�ğ� kes�l�r.
(5) B�r programda yabancı d�lle eğ�t�m ver�leb�lmes� veya hazırlık sınıfı açılab�lmes� �ç�n;
a) En fazla otuz öğrenc�n�n öğren�m göreb�leceğ� yabancı d�l hazırlık sınıfı dersl�kler�n�n yeterl� düzeyde

�ş�tsel veya �ş�tsel ve görsel araç ve gereçlerle donatılmış olması,
b) Yabancı d�l öğret�m� �ç�n gerekl� olan ders araçlarının yeterl� m�ktarda mevcut olması,
c) Kısmen yabancı d�lde eğ�t�m veren programlar �ç�n yed�nc� fıkradak� şartları taşıyan;
1) L�sansüstü programlarda, Yükseköğret�m Kurulunun l�sansüstü eğ�t�m ver�leb�lmes� �ç�n aradığı, alanında

asgarî öğret�m üyes� sayısı kadar öğret�m üyes�n�n yükseköğret�m kurumuna,
2) Bölüm olarak öğrenc� alan l�sans programlarında, her b�r program �ç�n alanında en az üçü öğret�m üyes�

olmak üzere kadrolu dört öğret�m elemanının; fakülte olarak öğrenc� alan l�sans programlarında �se Yükseköğret�m
Kurulu tarafından bel�rlenen sayıda öğret�m üyes� ve öğret�m elemanının talep ed�len fakülteye,

3) Önl�sans programlarında �se her b�r program �ç�n en az b�r� l�sansüstü dereceye sah�p alanında en az üç
öğret�m elemanının talep ed�len programa,

2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre atamasının yapılmış olması,
ç) Tamamen yabancı d�lde eğ�t�m veren programlar �ç�n yed�nc� fıkradak� şartları taşıyan;
1) Bölüm veya programa �lk defa öğrenc� alımında Yükseköğret�m Kurulu tarafından aranan alanında kadrolu

asgarî öğret�m üyes�n�n/elemanının tamamının,
2) Eğ�t�me başladıktan sonra öğret�m d�l� değ�şt�r�lmek �stenen programlarda �se bölüm kadrosundak� öğret�m

üyeler�n�n/elemanlarının tamamının,
2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre atamasının yapılmış olması,
gerek�r.
(6) Zorunlu ve �steğe bağlı hazırlık sınıfı açılab�lmes� �ç�n her 30 öğrenc� �ç�n �lg�l� d�lde en az b�r yabancı d�l

okutmanının 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre atamasının yapılmış olması gerek�r.
(7) Yükseköğret�m kurumlarında yabancı d�lle ver�len dersler�n bu d�le hâk�m olan öğret�m elemanları

tarafından ve bu d�lle ver�lmes� sağlanır. Bu programlarda ancak aşağıdak� şartlardan b�r�n� taşıyan öğret�m elemanları
yabancı d�lde ders vereb�l�rler:

a) Türkçe dışındak� öğret�m d�l�n�n, öğret�m elemanının anad�l� olması.



b) Öğret�m elemanının l�sans veya doktora öğren�m�n�n tamamını öğret�m�n ver�leceğ� d�l�n anad�l olarak
konuşulduğu ülkede bu d�lle ver�ld�ğ� b�r programda tamamlamış olması.

c) Öğret�m�n ver�leceğ� d�l�n resmî d�l olarak kabul ed�ld�ğ� b�r ülkedek�, Yükseköğret�m Kurulu tarafından
tanınan ve ülken�n resmî d�l�nde eğ�t�m veren yükseköğret�m kurumlarının b�r�nde toplamda en az b�r yıl (�k� yarıyıl)
öğret�m elemanı olarak çalışmış ve ders verm�ş olması, bu durumu �lg�l� yükseköğret�m kurumundan resmî olarak
belgelend�rm�ş olması ve �lg�l� yükseköğret�m kurumundan ayrılmasının üzer�nden en fazla �k� yıl geçm�ş olması.

ç) Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len merkezî yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len
uluslararası yabancı d�l sınavlarından yüz tam puan üzer�nden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan
yükseköğret�m kurumundan ayrılan ve �k� yıldan fazla öğret�m elemanlığına ara verenler�n başka b�r yükseköğret�m
kurumuna öğret�m elemanı olarak geç�ş�nde de söz konusu merkez� yabancı d�l sınav puanlarına �l�şk�n belgeler� �lg�l�
merkez� sınavın geçerl�l�k süres�ne göre yen�den �braz etmeler� gerek�r.)

(8) Yükseköğret�m kurumları, öğret�m elemanlarının yabancı d�lde ders vereb�lmes�ne �l�şk�n yetk�nl�ğ�n�
ölçmek ve karar vermek �ç�n yed�nc� fıkranın (ç) bend�nde yer alan asgarî puanların üzer�nde puan bel�rleyeb�l�r ve
deneme ders� de dâh�l �lave şartlar get�reb�l�r.

(9) Yabancı d�l hazırlık sınıfında yarıyıllık ve yıllık ders kred�ler�, Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler�
Çerçeves�nde öğrenc�n�n hazırlık sınıfına başlangıçtak� yabancı d�l düzey� de d�kkate alınarak yükseköğret�m
kurumunun yetk�l� kurulları tarafından bel�rlen�r.

Hazırlık sınıfında geç�r�len süre, öğrenc�n�n önl�sans, l�sans veya l�sansüstü öğren�m programında görmekle
yükümlü olduğu derslere �l�şk�n kred� saatler� bakımından d�kkate alınmaz.

(10) 6 ncı madde hükümler�ne göre yabancı d�l yeterl�l�k ve/veya sev�ye tesp�t sınavından başarılı olanlar ve
sınavdan muaf olanlar �le yabancı d�l hazırlık sınıfına devam ed�p yarıyıl veya yıl sonunda yapılan yabancı d�l
sınavında başarılı olan öğrenc�ler, yabancı d�lle ver�len önl�sans, l�sans veya l�sansüstü öğret�m programına devam
etmeye hak kazanır.

(11) Hazırlık sınıfının �k�nc� yarıyılı sonunda yapılan yabancı d�l sınavında başarılı olamayan öğrenc�, �lave b�r
veya �k� yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı d�l b�lg�s�n� kend� �mkanlarıyla gel�şt�rerek yarıyıl
veya yıl sonunda yapılan yabancı d�l sınavında başarılı olduğu veya Yükseköğret�m Kurulu tarafından kabul ed�len
merkez� yabancı d�l sınavları �le eşdeğerl�ğ� kabul ed�len uluslararası yabancı d�l sınavlarında ün�vers�te senatosunun
bel�rled�ğ� düzeyde puana sah�p olduğunu belgeled�ğ� takd�rde, g�rmeye hak kazandığı yabancı d�lle ver�len önl�sans,
l�sans veya l�sansüstü öğret�m programına devam edeb�l�r.

(12) Öğret�m d�l� Türkçe olmakla b�rl�kte, programında meslekî yabancı d�l dersler�ne yer ver�lenler de dâh�l
olmak üzere önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programlara devam eden öğrenc�ler, �steğe bağlı hazırlık sınıfında, �k�nc�
yarıyıl sonunda yapılan yabancı d�l sınavında başarılı olamasalar b�le, önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programlara
devam edeb�l�rler. Ancak bu öğrenc�lerden 7 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� sınavlardan başarılı
olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce ver�lmes� zorunlu olan
yabancı d�l dersler�ne devam ederler. Öğret�m d�l� Türkçe olan programlarda meslekî yabancı d�l dersler� önl�sans,
l�sans ve l�sansüstü eğ�t�mler� sırasında öğrenc�ler�n yabancı d�l düzey� d�kkate alınarak ver�l�r.

(13) 2547 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce görmekle yükümlü olduğu
yabancı d�l ders�nde, öğrenc�ye Türk�ye’de görmüş bulunduğu orta öğret�mde öğret�len�n dışında başka b�r yabancı
d�l, ancak �steğ�ne bağlı olarak öğret�leb�l�r.

(14) Dersler�n sadece bel�rl� b�r yabancı d�lle ver�ld�ğ� programlarda, sınavların bu yabancı d�lle yapılması,
ödev ve tezler�n bu yabancı d�lle yazılması zorunludur.

(15) Kısmen yabancı d�lde eğ�t�m veya yabancı d�lde eğ�t�m veren önl�sans, l�sans ve l�sansüstü programına
kayıt yaptıran ve yabancı d�l hazırlık sınıfına devam etmes�ne rağmen hazırlık sınıfını �k� yıl �ç�nde başarı �le
tamamlayamayan öğrenc�ler�n programdan �l�ş�ğ� kes�l�r. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan �l�ş�ğ� kes�len
önl�sans ve l�sans öğrenc�ler� kend� yükseköğret�m kurumlarında öğret�m d�l� Türkçe olan eşdeğer b�r programa kayıt
yaptırab�l�rler. Ancak bu öğrenc�ler talep etmeler� durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı
tarafından b�r defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl �t�barıyla, öğrenc�n�n ün�vers�teye g�r�ş puanının,
yerleşt�r�leceğ� programa kayıt yaptırmak �ç�n aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğret�m d�l� Türkçe
olan programlardan b�r�ne merkezî olarak yerleşt�r�leb�l�rler.

(16) Bu Yönetmel�k hükümler�, yabancı d�lle yapılan önl�sans, l�sans veya l�sansüstü öğret�m programına
yatay veya d�key geç�şle kayıt yaptıran öğrenc�ler hakkında da uygulanır.

Yabancı d�lle yapılan öğret�m�n denetlenmes�
MADDE 9 – (1) Yabancı d�lle yapılan öğret�m�n kal�tes� Yükseköğret�m Kurulu tarafından denetlen�r. Yapılan

bu denet�m sonucuna göre Yükseköğret�m Kurulunun kararı �le önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programın yabancı
d�lle okutulması �zn� ger� alınab�l�r.

(2) B�r önl�sans, l�sans veya l�sansüstü programın yabancı d�lle okutulmasına da�r �zn�n ger� alınması hal�nde,
daha önce bu programa kayıt yaptırmış olan öğrenc�ler, bu programı Türkçe olarak görmeye devam edeb�lecekler� g�b�
talepler� üzer�ne Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� tarafından başka b�r ün�vers�tede öğret�m d�l� aynı olan
eşdeğer b�r programa, eşdeğer programın bulunmaması hal�nde yakın programlardan b�r�ne yerleşt�r�l�r. Ancak bunun



�ç�n kayıt yaptırdığı yıl �t�barıyla öğrenc�n�n ün�vers�teye g�r�ş puanının, yerleşt�r�leceğ� programa kayıt yaptırmak �ç�n
aranan taban puandan düşük olmaması gerek�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 10 – (1) 4/12/2008 tar�hl� ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m

Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce;
a) Türk�ye’dek� b�r ün�vers�tede dersler�n sadece yabancı b�r d�lde ver�ld�ğ� l�sans, yüksek l�sans veya doktora

programında öğren�m�n� tamamlamış olması neden�yle bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce yükseköğret�m
kurumlarında bu yabancı d�lde ders veren öğret�m elemanları, sadece halen kadrosunun bulunduğu yükseköğret�m
kurumunda yabancı d�lde ders vermeye devam edeb�l�r.

b) Yükseköğret�m kurumlarında merkez� yabancı d�l sınavında �lg�l� d�lde 80 ve üzer�nde puana sah�p olması
neden�yle yabancı d�lde ders veren öğret�m elemanları, kadrosunun bulunduğu yükseköğret�m kurumundan başka b�r
yükseköğret�m kurumuna geçmes� hal�nde yabancı d�lde ders vermeye devam edeb�l�r.

c) Yükseköğret�m kurumları yabancı d�lde eğ�t�m veren programlarındak� öğret�m elemanı kadrosunu, 8 �nc�
maddede yer alan asgar� şartlara uygun olarak 2017-2018 eğ�t�m öğret�m dönem� başına kadar sağlaması
gerekmekted�r. Bu şartların sağlanamaması hal�nde, yükseköğret�m kurumlarının yetk�l� kurullarının tekl�f� üzer�ne
programların öğret�m d�l�n�n Türkçe’ye çevr�lmes�ne Yükseköğret�m Kurulu karar ver�r.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


