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Başkent Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü 

İngilizce Hazırlık Programı 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

(Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 18.05.2022 tarih ve 887 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı 
Diller Bölümü tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programı’nın eğitim-öğretim ve sınav esaslarını 
düzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 – Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine, 3961 
sayılı Başkent Üniversitesi Kuruluş Kanunu’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 23.03.2016 tarih 
ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Başkent Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 – Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Başkent Üniversitesini, 

b) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu, 

d) Yüksekokul: Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

e) Yüksekokul Kurulu: Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu, 

f) İngilizce Hazırlık Programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu İngilizce 
eğitimi ile isteğe bağlı İngilizce eğitiminin verildiği programı, 

g) İngilizce Yeterlik Sınavı: İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrencilerin dil seviyelerini 
belirleyen, bu eğitimden muaf olacak öğrencileri tespit eden ve hazırlık programını başarıyla 
tamamlayıp bölümlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirleyen sınavı, 

h) Modül: Başlangıç, Başlangıç Üstü, Orta Altı ve Orta düzeylerde öğrencilerin yabancı dil 
yeterliğini gösteren seviyelerin her birini, 

i) Periyot: Güz ve Bahar yarıyıllarında yedi haftalık ders dönemlerinden her birini 

j) Akademik Yıl: Güz, Bahar ve isteğe bağlı yaz öğretimi dönemlerini kapsayan eğitim-
öğretim sürecini 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar 

İngilizce Hazırlık Eğitiminin Amacı 

Madde 4 – İngilizce hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere, eğitim gördükleri alanlara özgü 
yazılı ve sözlü İngilizce kaynaklarından yararlanabilmek, ilgili dersleri takip edebilmek, yazılı ve sözlü 
iletişim kurabilmek ve uluslararası etkinliklere katılıp izleyebilmek için gerekli temel yabancı dil 
becerilerini kazandırmaktır. 

Madde 5 – İngilizce hazırlık eğitimi, eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan 
lisans programları için zorunludur. Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans ve lisans 
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programları için İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. 

 İngilizce Hazırlık Eğitimi ve Süresi 

             Madde 6 – İngilizce hazırlık eğitiminin süresi, azami iki akademik yıldır. Azami iki akademik yıl 
sonunda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayamayan öğrenciler hakkında, Başkent Üniversitesi 
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

İngilizce hazırlık eğitimi, sırasıyla Başlangıç (Modül 1), Başlangıç Üstü (Modül 2), Orta Altı 
(Modül 3) ve Orta (Modül 4) düzeyleri kapsayan dört modülden oluşur. Her modül, 7 (yedi) haftalık bir 
eğitim-öğretim süresini kapsar. Güz ve bahar yarıyılları başında, Modül 4 düzeyi 14 (on dört) hafta 
olarak planlanır. Ayrıca, Fakültelerin isteği üzerine uygun görülen bölümlerin öğrencilerine Modül 5 
eğitimi verilebilir. 

İngilizce Hazırlık Sınıflarının Oluşturulması 

Madde 7 – İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunda, yabancı dil bilgileri, bu yönergenin madde 
10/c bendinde ifade edilen başarı düzeyinin altında olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’na, 
uygun modül düzeyinde devam ederler. Öğrencilerin sınıflandırılmaları, İngilizce Yeterlik Sınavından 
aldıkları puanlara göre yapılır. Sınava girmeyen öğrenciler en alt düzey modüle yerleştirilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Derslere Devam, Değerlendirme ve Yeterlik 

Derslere Devam Zorunluluğu 

Madde 8 - İngilizce Hazırlık Programı’na devam zorunludur. Sağlık raporu veya disiplin 
cezası nedeniyle ortaya çıkan devamsızlıklar dahil, hangi gerekçe ile olursa olsun devamsızlığı, toplam 
ders saatinin %20’sinden fazla olan öğrenciler, Modül İçi Değerlendirme ortalamalarına bakılmaksızın 
başarısız sayılırlar.  

Madde 9 - Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi’nce onaylanmış ve ilgili sınav tarihini 
kapsayan sağlık raporu bulunan öğrenciler hakkında, bu yönergenin 16. maddesi uygulanır. Ancak 
Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi’nce onaylanan ve ders sürelerini kapsayan raporlarda 
belirtilen süreler, %20 devamsızlık sınırları içinde değerlendirilir. 

İngilizce Yeterlik Sınavı 

Madde 10 - a) Öğrencilerin yabancı dil düzeyleri; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
Akademik yıl başında, Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi sonlarında yapılan İngilizce 
Yeterlik Sınavı ile belirlenir. 

b) Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, İngilizce hazırlık eğitimini başarmış sayılırlar. 

c) Akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarı taban puanı, eğitim-
öğretim dili tamamen İngilizce olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş), eğitim-
öğretim dili kısmen İngilizce olan bölümler için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) tır. Ancak 
üniversite Senatosunca alınacak kararlar doğrultusunda farklı programlar için farklı başarı taban puanları 
uygulanabilir.  

d) Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi sonlarında yapılan İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na ilişkin ek uygulama esasları, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir. 

e) İngilizce Yeterlik Sınavlarının tarihi akademik takvimde belirtilir ve önceden ilan edilir.  

İngilizce Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler 

Madde 11 - a) Eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara yeni kayıt 
yaptıran lisans öğrencileri, eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe programlara yeni kayıt yaptıran ve kendi 
isteği ile İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen önlisans ve lisans öğrencileri ile lisansüstü öğrenciler, 

b) Farklı bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış ve yatay geçişle 
veya ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen 
veya tamamen İngilizce olan bir lisans programına yerleşen öğrenciler, 

c) Başkent Üniversitesi ve diğer üniversitelerin önlisans programlarından mezun olmuş ve 
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ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili 
kısmen veya tamamen İngilizce olan bir lisans programına yerleştirilen öğrenciler, 

d) Başkent Üniversitesi ve diğer üniversitelerin eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan bir 
programından mezun olmuş ve ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden Başkent 
Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan başka bir programına yerleşen 
öğrenciler, 

e) İngilizce Hazırlık programı Güz Yarıyılı, Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi sonlarında, Modül 
4’e kaydı devam ediyor olup, modül içi değerlendirme ortalaması 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 
60 (altmış) puan olan öğrenciler, 

İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık 
Programı’nda yabancı dil seviyelerine uygun modül düzeyine yerleştirilirler. Eğitim-öğretim dili kısmen 
veya tamamen İngilizce olan bir lisans programına kayıtlı olarak İngilizce Hazırlık Programına devam 
edip Modül 4’ü başarıyla tamamlayan ancak yarıyıl sonunda ve yeni akademik yıl başında yapılan 
İngilizce Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler Modül 4’ü tekrar ederler. Yeni akademik yıl 
başında yapılacak ve diğer modül öğrencilerinin de girebileceği İngilizce Yeterlik sınavında başarısız 
olan öğrenciler ise en son başarısız oldukları modülü tekrar ederler. 

Madde 12 - Başkent Üniversitesi’nde daha önceki eğitim-öğretim döneminde İngilizce 
hazırlık eğitimine katılmış, ancak başarılı olamamış öğrenciler, yeni akademik yıl başında yapılan 
İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. Bu öğrenciler için de yukarıda 10/c maddesinde belirtilen şartlar 
uygulanır. 

Madde 13 – Eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan bölüm öğrencilerinden kendi isteği ile 
İngilizce Hazırlık Programı’na devam edenler, İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarısız olsalar veya bu 
sınava girmeseler dahi, izleyen yarıyıl başı itibariyle kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenimlerine devam 
edebilirler. Bu öğrenciler için de İngilizce hazırlık eğitiminin süresi, azami iki akademik yıldır. 

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet 

Madde 14 - a) Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı 
olan öğrenciler, 

b) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş İngilizce sınavlarından, yukarıda 10/c 
maddesinde belirtilen başarı taban puanlarına veya üstü puanlara eşdeğer puan veya not almış olup, ilgili 
mevzuat hükümleri gereği geçerlilik süresini aşmamış olmak koşulu ile İngilizce hazırlık eğitiminden 
muaf olabilmek isteyen öğrencilerin belge asıllarını her yarıyıl ders ekle-sil süresinin son gününe kadar 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmiş olanlar, 

c) İngilizce’nin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğreniminin en az son 3 (üç) yılını bu kurumlarda 
tamamlayan öğrenciler, 

d) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bir lisans 
programında öğrenimine devam ederken, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda yeniden 
Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan başka bir lisans 
programına yerleşen öğrenciler, 

 

              e) Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bir 
programından mezun olduktan sonra en çok üç yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlar sonucunda 
yeniden Başkent Üniversitesi’nin eğitim-öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan başka bir 
programına yerleşen öğrenciler, 

İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar ve kabul edildikleri bölümlerde eğitim-öğretime 

başlarlar. Sınav belgesini ekle-sil süresinin son gününden sonra ibraz edenlerin muafiyet işlemi ilgili 
dönem sonunda yapılacak olup öğrenci o dönem boyunca hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenci olarak kabul 
edilir. 

Modül İçi Değerlendirme 



 

 

 

4  

               Madde 15  – Her bir modül düzeyi ölçme-değerlendirme araçları ve ağırlıkları Yüksekokul 
Kurulu’nca hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir. Derslerin %80’ine devam etmiş olup, tüm modüller 
için düzey içi değerlendirme ortalaması 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan olan 
öğrenciler, o modülden başarılı sayılırlar. Bu puanın altında kalan öğrenciler, bir sonraki periyotta, o 
modülü tekrar ederler. Modül 4 için 10/d ve 11/e maddeleri uygulanır. 

Mazeret (Telâfi) Sınavları 

Madde 16 – Devamsızlığı, toplam ders saatinin %20’sinden az olan ve 9. maddeye uygun 
olarak raporlu olan öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde giremedikleri sınav yerine açılacak olan 
mazeret sınavına girebilirler. 

               Madde 17 – Akademik yıl başlangıcında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı 
açılmaz. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci 

               Madde 18- Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenciler başvurularını sonuçların ilanını 
takiben bir iş günü içerisinde dilekçe yoluyla İngilizce Hazırlık Birimi sekreterliğine iletmekle 
yükümlüdürler. Yapılan itirazlar iki (2) iş günü içerisinde değerlendirilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İngilizce Hazırlık Yaz Öğretimi 

Madde 19 - Başkent Üniversitesi “Yaz Öğretimi Yönergesi” uyarınca, İngilizce hazırlık yaz 
eğitimi yapılabilir. Bu eğitimin uygulama ve sınav esasları, Başkent Üniversitesi “Yaz Öğretimi 
Yönergesi” çerçevesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler ve Yürütme 

Diğer Hükümler 

Madde 20 - Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 
Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. 

Yürürlük 

                Madde 21 - Bu yönerge, Başkent Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 
itibaren yürürlüğe girer ve 2022-2023 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı itibariyle uygulanır. 

Madde 22 – Başkent Üniversitesi Senatosu’nun 5 Eylül 2019 tarih ve 865/15 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş olan “Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 

 Madde 23 - Bu yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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