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HAZIRLIK PROGRAMLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Işık Üniversitesi’nin İngilizce hazırlık programlarının yürütülmesi ile
ilgili ilke ve yöntemleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Işık Üniversitesi’ndeki programlara yerleşen ya da bu programlara yatay veya
dikey geçişle geçiş yapan öğrencilerin, Yabancı Diller Okulu tarafından İngilizce yeterlik düzeylerinin ve yeterliklerinin belirlenmesi, hazırlık programının yürütülmesi ve sınavları ile ilgili
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
(a)
(b)
(c)
(ç)

Çıkış Sınavı: Hazırlık programı müfredatının içeriğini kapsayan sınavı,
Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
Üniversite: Işık Üniversitesini,
YADOK: Işık Üniversitesi Yabancı Diller Okulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Düzey Belirleme Sınavı, Yeterlik Sınavı, Muafiyet Sınavı ve Denklik
Düzey belirleme sınavı
MADDE 5 - (1) Üniversite’ye merkezi yerleştirme sonucu ile kayıt yaptıran öğrencilerin tümü, akademik takvimde kendileri için belirtilen tarihte düzey belirleme sınavına girer.
(2) Üniversite dışından bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş ya da dikey geçiş yolu ile,
Üniversite’nin bir programına kayıt yaptıran öğrencilerin tümü düzey belirleme sınavına girer.
(3) Düzey belirleme sınavı sonucuna göre, Türkçe öğretim yapan programlardaki öğrencilerin
zorunlu İngilizce derslerinin hangilerinden muaf olacağı belirlenir.
Yeterlik Sınavı
MADDE 6 - (1) İngilizce öğretim yapan programların öğrencilerinden düzey belirleme sınavında 80 üzerinden
55 ve üzeri not alanlar yeterlik sınavına girerler.
(2) Yeterlik sınavı sonucunda 100 üzerinden 70 ve daha üzeri not alarak başarılı olanlar, hazırlık
programından muaf olup, doğrudan öğretim programlarına başlarlar.
(3) Daha önce Çıkış Sınavı’na giriş hakkı kazanmış öğrenciler Yeterlik Sınavı’na girebilir.
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Muafiyet Sınavı
MADDE 7 - (1) Yeterlik sınavından başarılı olan İngilizce programların öğrencileri, bağlı bulundukları akademik birime başvurarak, öğretim programlarındaki ilk düzey İngilizce dersinden muaf olmak
için bu dersin muafiyet sınavına girebilirler.
Denklik
MADDE 8 - (1) Ulusal ya da uluslararası sınav sonuçlarının, Üniversite’de yapılan İngilizce yeterlik sınavı
başarısı ile denklikleri şöyledir.
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)

TEOFL IBT: 72
TOEFL CBT: 199
TOEFL PBT: 532
PTE Academic: 55
e-YDS/YDS/ÜDS/KPDS: 60

(2) TOEFL ve PTE Akademik sınavlarının geçerlik süresi 2 yıl, e-YDS/YDS/ÜDS/KPDS sınavlarının ise 5 yıldır.
(3) Üniversite’nin aynı dilde öğretim yapan programları arasında yatay geçiş yapan öğrenciler,
düzey belirleme, yeterlik ve muafiyet sınavlarına girmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim - Öğretim
Düzeyler
MADDE 9 - (1) Hazırlık programı, Track 1, 2 ve 3 olmak üzere üç ayrı öğretim rotasında yapılır.
(2) Hazırlık programındaki öğrenci, düzey belirleme ve yeterlik sınavı sonuçlarına göre, düzeyine
uygun olan rotaya yerleştirilir.
(3) Rotaların içerikleri, dersleri, sınavları ve başarı kriterleri YADOK tarafından belirlenir.
Devam
MADDE 10 - (1) Hazırlık programında en az %85 devam zorunludur. Devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı sonunda yapılan Çıkış Sınavlarına giremez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çıkış Sınavları
Çıkış sınavı tarihleri
MADDE 11 - (1) Her yarıyıl ve yaz dönemi sonunda olmak üzere üç tane Çıkış Sınavı yapılır.
(2) Zorunlu hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile diğer tarihlerde ek Çıkış Sınavları yapılabilir.
Çıkış sınavına giriş hakkı
MADDE 12 - (1) Güz yarıyılı sonundaki Çıkış Sınavı’na Track 3 rotasındaki öğrencilerden devam koşulunu
sağlayıp, yarıyıl başarısı 100 üzerinden 70 ve üzeri olanlar ve daha önce Çıkış Sınavı’na girme
hakkını elde etmiş olan öğrenciler girebilir.
(2) Bahar yarıyılı sonundaki Çıkış Sınavı’na, devam koşulunu sağlayan öğrenciler ve daha önce
Çıkış Sınavı’na girme hakkı elde etmiş öğrenciler girebilir.
(3) Yaz dönemi sonundaki Çıkış Sınavı’na tüm hazırlık programı öğrencileri girebilir.
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Çıkış sınavında başarı
MADDE 13 - (1) Çıkış Sınavı’nda 100 üzerinden 65 ve daha üzeri not alıp, Çıkış Sınavı notu ile genel başarı
notunun ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan öğrenci Hazırlık Programı’nı başarı ile bitirmiş
sayılır ve öğretim programlarına başlar.
(2) Çıkış sınavlarında başarısız olan öğrenciler, girmeye hakları olan bir sonraki Çıkış sınavına ya
da Yeterlik Sınavı’na girerler.
(3) Yaz dönemi sonundaki Çıkış Sınavında genel başarı notu dikkate alınmaz. Bu Çıkış Sınavında
100 üzerinden en az 70 olan öğrenci Hazırlık Programı’nı başarı ile bitirmiş sayılır ve öğretim
programlarına başlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hazırlık Yaz Okulu
MADDE 14 - (1) Bahar yarıyılı sonundaki Çıkış Sınavlarında başarısız olan öğrenciler, YADOK’a başvurmaları
halinde, Hazırlık yaz okulu programına katılabilirler.
İsteğe bağlı hazırlık
MADDE 15 - (1) Türkçe programlara yerleşen öğrenciler ile Yeterlik Sınavı’ndan başarılı öğrenciler, bağlı bulundukları akademik birimlere başvurarak hazırlık programına katılabilirler.
(2) İsteğe bağlı hazırlık programına kaydolan öğrenciler, zorunlu olarak hazırlık programına devam eden öğrencilerle aynı kurallara uyarlar.
Sınavlara itiraz
MADDE 16 - (1) Hazırlık programında uygulanan sınavlara itirazlar ve bunların değerlendirmeleri Işık Üniversite Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yürütülür.
Yürürlük
MADDE 17 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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