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İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ   

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI  

EĞİTİM- ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç̧, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Kent Üniversitesi Ortak Dersler bünyesinde yer alan 

İngilizce Hazırlık Okulu’nda uygulanacak eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili hususlara 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi’nin öğretim dili tamamen İngilizce olan lisans ve 

lisansüstü̈ programlarına alınan öğrenciler ile Türkçe bir lisans ya da önlisans programına yerleşmiş olup 

isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam edecek öğrencilere ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.3.1983 tarih ve 

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun Ek 105’inci maddesi, Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik ile İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesi’ni, 

b) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 

c) Rektör: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü’nü̈, 

d) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu’nu, 

e) İHP: İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nı, 

g) İYS: İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Yeterlik Sınavı’nı, 

h) DBS: İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce Düzeyi Belirleme Sınavı’nı, 

i) DTS: İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu bünyesinde tanımlanan her İngilizce düzeyi 

için düzey sonunda uygulanan Düzey Tamamlama Sınavı’nı ifade eder.  

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Sınıflandırma ve yeterlilik  

MADDE 5 – (1) Üniversitedeki önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin 

İngilizce dil bilgilerinin, yeterlilik durumlarının ve düzeylerinin belirlenmesi, İngilizce Hazırlık Okulu 

tarafından düzenlenen DBS ve İYS ile yapılır.  

(2) Akademik yarıyılın ilk haftasında yapılan DBS’de barajı aşamayan öğrenciler, bu sınav sonucuna göre 

belirlenen düzeyden başlamak üzere, İngilizce Hazırlık Programı’na alınırlar. 

(3) DBS’de barajı aşan öğrenciler İYS’ye alınırlar. İYS sonucuna göre İngilizce düzeyi yeterli bulunan 

öğrenciler kabul edildikleri lisans veya lisansüstü programına başlarlar. İYS’de başarılı olup lisans veya 

lisansüstü programa başlama hakkı kazanan öğrenciler talep etseler dahi, İHP’de eğitim alamazlar. 

(4) DBS puan barajı ile lisans öğrencileri için İYS’de yeterlilik düzeyi İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü 

tarafından belirlenir.  Lisansüstü programlar için İYS’de yeterlilik düzeyi ise Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü ile İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü tarafından ortaklaşa belirlenir. 

(5) DBS sonuçlarına göre İngilizce düzeyi en alttan başlamak üzere A1̧, A2, B1, B2 olarak açıklanır.  

(6) İHP bir akademik yılda güz, bahar ve yaz olmak üzere üç̧ dönemden oluşur.  

(7) İYS her yıl güz yarıyılı başı, güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu ve yaz yarıyılı sonu olmak üzere dört 

kez yapılır. Sınav sonuçları iki takvim yılı geçerlidir.  

Uluslararası sınavlarda yeterlilik  

MADDE 6 – (1) Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, YÖK ve Üniversite Senatosu tarafından geçerliliği 

kabul edilen uluslararası dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve İngilizce yeterliği 

için alınması gereken asgari puanlar İHP’nin önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur.  

İngilizce hazırlık programı düzeyleri  

MADDE 7 – (1) DBS’de barajı geçemeyen öğrenciler sınav sonuçlarına göre her biri en az 7 haftalık bir 

programdan oluşan A1, A2, B1, B2 düzeylerinden birisine yerleştirilirler.  

(2) DBS’de barajı geçerek İYS’ye giren öğrencilerden İngilizce düzeyi yeterli bulunmayanlar, B1 

düzeyinde bir sınıfa alınırlar.  

(3) A1, A2 ve B1 düzeyinde sınıflara yerleşen öğrenciler, düzey programını başarı ile tamamladıkları 

takdirde bir üst düzeye geçerler. Bir düzey programını başarıyla tamamlamak için gerekli koşullar 

Dördüncü Bölümde tanımlanmıştır.  

(4) Öğrencilerin İHP’yi bitirip lisans öğrenimine başlayabilmeleri için B2 düzeyini başarı ile 

tamamlamaları ve program sonunda verilen İYS’de yeterli düzeyi geçmeleri gerekir. Güz veya bahar 

yarıyılı başında başlayan B2 programı o yarıyılın tamamını kapsar.  



(5) İHP’de dersler kredisizdir. Lisans ve önlisans programlarında verilen zorunlu İngilizce, mesleki 

İngilizce ve diğer dil derslerinin kredisi ve bu dersleri alan öğrencilerin başarısı Üniversite Lisans Eğitim- 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim – Öğretime İlişkin Esaslar 

Eğitim ve öğretim süresi  

MADDE 8 – (1) İHP’nin normal süresi bir yıl, öğrenciye İngilizce yeterliği kazanması için verilen azami 

süre iki yıldır. B1 düzeyinde başlayan öğrenciler başarılı olmaları durumunda bir yarıyılda İHP’yi 

tamamlayabilirler.  

(2) İHP’de bir yılı tamamlamasına rağmen İngilizce dil yeterliğini kazanamayan öğrencilere en fazla bir yıl 

ek süre verilir. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde yeniden İHP’ye kayıt yaptırarak kaldıkları düzeyden 

devam edebilir veya Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin 31. Maddesi çerçevesinde izin alarak Üniversite 

dışında dil öğrenimini sürdürebilirler. İzinli sayılan öğrenciler Güz veya Bahar Yarıyılı başlamadan yeniden 

DBS’ye girebilirler ve barajı geçmeleri durumunda sınav ücretini ödemek kaydıyla Üniversitede açılan 

İYS’ye girebilirler veya dışarıda verilen ve İYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları tercih edebilirler.  

 (3) İHP’de azami öğrenim süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda İngilizce yeterliği kazanamayan öğrencilerin 

üniversite ile ilişiği kesilir.  

(4) İngilizce Hazırlık Programı’ndan ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan 

eşdeğer bir diploma programına kayıt yaptırabilirler.  

(5) Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir diploma programı bulunmaması hâlinde ve talep 

etmeleri durumunda, bu öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya 

mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği 

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan 

programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. 

(6) Başarısızlıkları sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilere, Yükseköğretim Kanununun 44/c maddesi 

gereğince,  İngilizce yeterliliklerini kazanıp öğrenimlerine devam edebilmeleri için ilişiğinin kesilmesini 

takip eden 3 yıl içinde girebileceği 3 İYS hakkı tanınır.  

Kayıt yenileme  

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyılın öğretim 

ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.  

(2) Mazeretleri İngilizce Hazırlık Programı tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları eğitim-öğretimin 

başladığı tarihten itibaren en geç birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.  

 

 



Ücret  

MADDE 10 – (1) İngilizce Hazırlık programı ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl 

yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen 

tarihlerde ödenmesi gerekir. 

Devam zorunluluğu  

MADDE 11 – (1) İHP öğrencileri, her modülde ders ve uygulamaların en az %85'ine katılmakla 

yükümlüdür. Devamsızlık süresinin aşılması halinde sağlık raporlarının kabulü İHP tarafından kurulan 

komisyonun kararına bağlıdır. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler DTS’ye giremez ve 

başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ölçme-Değerlendirme 

Düzey tamamlama sınavları  

MADDE 12 – (1) İHP öğrencilerin yükümlülüklerini her eğitim ve öğretim yılının başında tespit eder. 

Derslere devam, dönem içi değerlendirmeler ve sınavlarla ilgili bilgiler her akademik yılın başında 

açıklanır. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, her düzey programının sonunda yapılan DTS’ye 

girebilir.  

(2) Öğrencinin yerleştirildiği düzey programındaki başarı puanı dönem içinde verilen sınavlar, ödevler ve 

diğer ölçme-değerlendirme çalışmaları sonuçları ile DTS puanının ağırlıklı toplamıyla belirlenir. DTS’nin 

program başarı puanına katkısı %60’dan fazla olamaz.  

(3) Öğrencinin düzey programındaki başarısı harf not olarak ilan edilir. Bu amaçla (A), (B), (C) veya (F) 

harfleri kullanılır. Bu harf notlarına ek olarak devamsız öğrenciler (IA) ve DTS’ye girmeyen öğrenciler 

(NP) harf notu alırlar.  

(4) Düzey programı başarı notu (A), (B) ve (C) olan öğrenciler başarılı sayılır ve bir üst düzeye geçer. 

Psikoloji bölümü öğrencilerinin İHP’de başarılı olabilmeleri için en az (B) harf notu almaları gerekir. Harf 

notlarının puan karşılığı şu şekildedir: 

95 – 100 A 

80 – 94  B 

60 – 79  C 

59 – 0  F 

Devamsız F 

(F) notu alan öğrenciler aynı düzeyi tekrarlar.  

(5) B2 düzeyinde başarılı olan öğrenciler İYS’ye girmeye hak kazanır. Bu öğrencilerin İYS için ödeme 

yapmaları gerekmez.  

(6) İYS başarı notu (A), (B), (C) veya (F) olarak açıklanır. İYS’de (F) alarak başarılı olamayan öğrenciler 

İHP bünyesinde daha sonra yapılacak İYS’ye ücretini ödeyerek girebilir veya eşdeğer kabul edilen 



uluslararası bir İngilizce Yeterlik sınavına girebilir. İYS’de (A), (B), (C) alarak başarılı olanlar veya 

Üniversite senatosu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan istenen puanı getiren öğrenciler 

izleyen yarıyıl başında, kabul edildikleri Fakülte programlarına başlamaya hak kazanırlar. 

 

Mazeret sınavları  

MADDE 13 – (1) Düzey programı içinde yapılan ara sınavlara veya DTS’ye giremeyen öğrenciler, 

mazeretlerini destekleyen belgelerle birlikte en geç̧ üç̧ iş günü içinde, sağlıkla ilgili mazeretleri varsa sağlık 

raporunu, başka bir özürleri varsa bunu kanıtlayan belgeyi de dilekçelerine eklemek suretiyle İngilizce 

Hazırlık Programı yönetimine yazılı olarak başvurur. 

 (2) Mazereti İHP yönetimi tarafından kabul edilen öğrenciye, kararın kendisine duyurulmasından sonra 

azami üç iş günü içerisinde mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavının yapılış̧ şekli İHP tarafından 

belirlenir. 

(2) İYS ve modül içindeki kısa sınavlar (quiz) için mazeret sınavı yapılmaz. 

Sınav sonucuna itiraz  

MADDE 14 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından sonra, dönem içi sınavları için en geç̧ üç iş günü̈ 

içinde, DYS ve İYS için en geç ̧ beş ̧ işgünü̈ içinde, yazılı başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı 

değerlendirmesinin yeniden incelenmesini isteyebilir. 

(2) İlk itirazı dersi veren öğretim elemanı inceler ve sonuçlandırır. İkinci defa İtiraz halinde sınav belgesinin 

yeniden değerlendirilebilmesi için biri dersi veren öğretim elemanı olmak üzere İngilizce Hazırlık Okulu 

öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon kurulur. Komisyon itiraz edilen sınav kâğıtlarını ve 

değerlendirme sonuçlarını yeniden inceler. Sonuç̧, dilekçenin veriliş̧ tarihinden itibaren en geç̧ beş̧ iş günü̈ 

içinde öğrenciye bildirilir. Komisyon kararı kesindir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İzinli sayılma  

MADDE 15 – (1) İzinli sayılma işlemleri, İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Kayıt silme 

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:  

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi, 

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre Üniversiteden çıkarma cezası alması, 

c) İki yıl içinde İngilizce Yeterliği kazanamaması,  

ç) Sağlık sorunları nedeniyle kaydını sildirmek istemesi, 

d) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.  

 



Disiplin  

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.  

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Yönetmelikleri, İstanbul Kent Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İstanbul 

Kent Üniversitesi Senato kararları uygulanır 

Yürürlük  

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu’nun onayı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini,  İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.  


