İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek
Okulu bünyesinde yer alan İngilizce Hazırlık Programında uygulanacak eğitim, öğretim,
ölçme ve değerlendirmeye ilişkin hususlarla, disiplin ve diğer konular hakkındaki esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İbn Haldun Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Programına
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 105.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a)Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
b)Mütevelli Heyeti: İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
c)Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
ç)Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu,
d)YDYO: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,
e)İHP: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık
Programını,
f)İYS: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Yeterlik
Sınavını,
g)DBS: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Düzeyi
Belirleme Sınavını,
ğ)DTS: İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde tanımlanan
her İngilizce düzeyi için düzey sonunda uygulanan Düzey Tamamlama Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programı Esasları
Sınıflandırma ve yeterlik
MADDE 5 – (1) Üniversitedeki lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen
öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterlilik durumunun ve düzeyinin belirlenmesi Yabancı
Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen DBS/İYS ile veya dış sınav yeterlikleri ile tespit
edilir. Öğretim dili İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen
öğrencilerden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu, Senato tarafından kabul edilen dil
sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar, zorunlu olarak hazırlık eğitimi alırlar.
1
İbn Haldun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
12.06.2017 tarihli Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.

(2) Yarıyıl başlamadan önce yapılan DBS/İYS’de barajı aşamayan öğrenciler, bu sınav
sonucuna göre belirlenen düzeyden başlamak üzere, İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.
(3) İngilizce düzeyi yeterli bulunan öğrenciler kabul edildikleri lisans veya yüksek lisans
öğrenimine başlayabilirler.
(4) Lisansüstü programlar için İYS’den yeterlik düzeyi ilgili Enstitü tarafından belirlenir.
(5) DBS sonuçlarına göre İngilizce düzeyi en alttan başlamak üzere Başlangıç
(Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate), Üst-Orta (UpperIntermediate) ve Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) olarak açıklanır.
(6) İHP bir akademik yılda güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden oluşur.
(7) İYS her yıl güz, bahar ve yaz dönemlerinde olmak üzere en az üç kez yapılır. Sınav
sonuçları iki takvim yılı için geçerlidir.
Uluslararası sınavlarda yeterlik
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin İngilizce yeterlikleri uluslararası sınavların sonuçlarına
göre de belirlenebilir. Bu sınavlar ve İngilizce yeterliği için alınması gereken en az puanlar
İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğünün önerisi ile Senato tarafından belirlenerek
duyurulur.
Dış sınavlar ile yeterlik
Madde 7- (1) Yatay geçiş başvurusu yapan adaylar hariç, öğrencilerin İngilizce dil
yeterlikleri uluslararası sınavların veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliği
kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir.
(2) Bu sınavlar ile yeterlik için alınması gereken puanlar İngilizce Hazırlık Programı
Koordinatörlüğünün önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur. Dış
sınav sonuçlarının kabulünde İbn Haldun Üniversitesinin Dış Sınav Yoluyla İngilizce
Yeterlik Esasları gözetilir.
(3) Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının
yapılmış olması gereklidir.
(4) Dış sınav sonucu kabul edilen öğrenciler izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri
eğitim programlarına başlar.
(5) İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğü dış sınav sonucunun sınavı veren kurum
tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilmesini isteyebilir, sınav
sonuçları hakkında araştırma yapabilir, gerek gördüğünde öğrencileri değerlendirme sınavına
çağırabilir ve araştırma sonucuna göre dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.
(6) En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke
vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim
gören veya ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’ndan muaf olur.
İngilizce hazırlık programı düzeyleri
MADDE 8 – (1) DBS’de barajı geçemeyen öğrenciler sınav sonuçlarına göre her biri 8
haftalık bir programdan oluşan Başlangıç (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate) Orta
(Intermediate) ve Üst-Orta (Upper-Intermediate) düzeylerinden birisine yerleştirilir.
(2) DBS’de barajı geçerek İYS’ye giren öğrencilerden İngilizce düzeyi yeterli
bulunmayanlar, Üst-Orta (Upper-Intermediate) düzeyinde bir sınıfa alınırlar.
(3) Başlangıç, Alt-Orta, Orta ve Üst-Orta düzeyde sınıflara yerleşen öğrenciler, düzey
programını başarı ile tamamladıkları takdirde bir üst düzeye geçerler. Bir düzey programını
başarıyla tamamlamak için gerekli koşullar Dördüncü Bölümde tanımlanmıştır.
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(4) Öğrencilerin İHP’yi bitirip lisans veya yüksek lisans öğrenimine başlayabilmeleri için
Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) düzeyini başarı ile tamamlamaları ve program sonunda verilen
İYS’de yeterli düzeyi geçmeleri gerekir. Güz veya bahar yarıyılı başında başlayan Fakülte
Hazırlık düzeyi programı o yarıyılın tamamını kapsar.
(5) İHP’de dersler kredisizdir. Lisans 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 9 – (1) İHP’nin normal süresi bir yıl, öğrenciye İngilizce yeterliği kazanması
için verilen azami süre iki yıldır. Üst-Orta düzeyde başlayan öğrenciler başarılı olmaları
durumunda bir yarıyılda İHP’yi tamamlayabilir.
(2) İHP’de bir yılı tamamlamasına rağmen İngilizce dil yeterliğini kazanamayan
öğrencilere en fazla 1 yıl ek süre verilir. Bu öğrenciler, istedikleri takdirde yeniden İHP’ye
kayıt yaptırarak kaldıkları düzeyden devam edebilirler veya kayıt dondurarak Üniversite
dışında dil öğrenimini sürdürebilirler. Bu durumdaki öğrenciler sınav ücretini ödemek
kaydıyla Üniversitede açılan İYS’ye girebilirler veya dışarıda verilen ve İYS’ye eşdeğer kabul
edilen sınavları tercih edebilirler.
(3) Üniversiteyi kazandıktan sonraki 2 yıl içinde İngilizce yeterliği kazanamayan
öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
(4) İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yılda bitiremeyen lisans öğrencileri, Bölüm Öncesi
(Pre-Faculty) dersini tamamlamamış olsalar dahi izleyen yarıyıl başında yapılan iki aşamalı
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler
kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. Başarılı olamayan veya sınava girmeyen
öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesilir.
(5) İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yılda bitiremeyen lisansüstü öğrencilerin
üniversiteyle ilişiği kesilir.
Dışarıda hazırlanan öğrenciler
MADDE 10- (1) İngilizce Hazırlık Programı’na iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınava girmeyen veya
sınavda başarısız olanlardan İngilizce dil becerilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen
lisans öğrencileri, azami süreleri dolana kadar takip eden yarıyıllarda Dışarıda Hazırlanan
öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir. Yazılı başvuruların yeni yarıyıl
derslerinin başlamasından en az üç iş günü önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmiş
olması gereklidir.
(2) Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim
süresine dahil edilir. Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler eğitim ücretinin yarısını öder.
(3) Dışarıda Hazırlanan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve
Seviye Tespit Sınavı’na girebilir.
Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde
o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları, gecikmeli olarak,
eğitim ve öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.
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Ücret
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince
her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl
başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.
(2) Geç kayıt yaptıran öğrenciler yarıyıl öğretim ücretini ilgili mevzuat hükümlerine göre
zamlı öder.
Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) İHP öğrencileri, her modülde ders ve uygulamaların en az % 90'ına
katılmakla yükümlüdür. Devamsızlık süresinin aşılması halinde sağlık raporları, her
modüldeki toplam sürenin % 10’unu aşamaz. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler
başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili programı tekrar ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme-Değerlendirme
Düzey tamamlama sınavları
MADDE 14 – (1) İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğü 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 DYS 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.
(4) Düzey programı başarı notu (A), (B) ve (C) olan öğrenciler başarılı sayılır ve bir üst
düzeye geçer. (F) notu alan öğrenci aynı düzeyi tekrarlar. Aynı düzeye ikinci kez devam eden
ve bir üst düzeye geçemeyen öğrenci düzey programı derslerine katılamaz. Bu öğrenciler
dışarıdan çalışarak ve İHP okutmanlarından rehberlik alarak hazırlanmak suretiyle bir sonraki
DTS’ye girebilir ve başarılı olursa bir üst düzeydeki programa devam edebilir.
(5) Beş düzeyli programlardan oluşan İHP’nin sonunda her düzey için verilen başarı
notlarının ortalaması hesaplanarak öğrenci için tek bir İHP başarı notu hesaplanır. İHP başarı
notu (A), (B) veya (C) olarak açıklanır.
(6) Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty) düzeyinde başarılı olan öğrenciler İYS’ye girmeye hak
kazanır. İYS’de başarılı olamayan öğrenciler İHP bünyesinde daha sonra yapılacak İYS’ye
veya eşdeğer kabul edilen dışarıdaki bir İngilizce Yeterlik sınavına girebilir. İYS’de başarılı
olanlar izleyen yarıyıl başında, kabul edildikleri Fakülte programlarına başlamaya hak
kazanırlar.
(7) Birinci ve ikinci yarıyıl sonunda yapılan İYS’ye İngilizce Hazırlık Programında
öğrenim görmekte olan ve Fakülte Hazırlık düzeyini başarı ile tamamlamış öğrenciler
girebilir.
(8) Güz dönemi öncesinde yapılan İYS’ye önceki akademik yılsonu itibariyle en az ÜstOrta düzey programına devam etmiş olan tüm öğrenciler girebilir.
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Mazeret sınavları
MADDE 15 – (1) Düzey programı içinde yapılan ara sınavlara veya DTS’ye giremeyen
öğrenciler, mazeretlerini destekleyen belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde İngilizce
Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurur. İngilizce Hazırlık Programı
Koordinatörlüğü başvuruyu inceleyip karara bağlar ve sonucunu öğrenciye duyurur. Mazereti
kabul edilen öğrencilere sınav hakkı verilir. Mazeret sınavının yapılış şekli İngilizce Hazırlık
Programı Koordinatörlüğünce belirlenir.
(2) İYS için mazeret sınavı yapılmaz.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından sonra, dönem içi sınavları için
en geç üç iş günü içinde, DYS ve İYS için en geç beş işgünü içinde, yazılı olarak İngilizce
Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı
değerlendirmesinin yeniden incelenmesini isteyebilir.
(2) İtiraz edilen sınavların yeniden değerlendirilebilmesi için İngilizce Hazırlık Programı
Koordinatörlüğü tarafından sınav danışmanlarından oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon
itiraz edilen sınav kâğıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını yeniden inceler. Sonuç dilekçenin
veriliş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde öğrenciye bildirilir. Komisyon kararı
kesindir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 17 – (1) Kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre yapılır.
Kayıt silme
MADDE 18 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden
çıkarma cezası alması,
c) İki eğitim ve öğretim yılı sonunda İngilizce Yeterliği kazanamaması,
ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.
Disiplin
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İbn Haldun Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato kararları, ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyetin onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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