
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü İngilizce 

Hazırlık programında yapılacak eğitim–öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Hazırlık 

programında yapılacak eğitim–öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Enstitü: Yeditepe Üniversitesi tarafından kurulan ve Yeditepe Üniversitesi’ne bağlı 

Enstitüleri, 

b) İngilizce Hazırlık Programı: Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Hazırlık 

programını, 

c)Koordinatörlük: Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü İngilizce Hazırlık Okulu 

Koordinatörlüğünü 

      ç) Lisansüstü : Enstitülerce uygulanan lisansüstü programlarını, 

ç) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Rektörlük: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünü, 

e) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini 

g) Yeterlik Sınavı: Yeditepe Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Yeterlik sınavını 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim, Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar 

Öğretim Süresi 

MADDE 5 - (1) Lisansüstü İngilizce Hazırlık programı Güz, Bahar ve Yaz olmak 

üzere üç akademik yarıyıldan oluşur. Bu süre, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ancak bir 

akademik yarıyıl daha uzatılabilir.  

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 

MADDE 6 - (1) Her akademik dönem başında, Enstitülerce ilan edilecek gün, saat ve 

yerde İngilizce Yeterlik Sınavı yapılır. 

(2) Yeterlik Sınavı’na, yeni kayıtlı öğrencilerle birlikte halen hazırlık programında 

öğrenimine devam eden öğrenciler de girebilirler. 



(3) Öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan başarılı sayılabilmeleri için, her Enstitü 

tarafından Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş puanın üzerinde bir puan almaları 

gerekmektedir. Ancak bu puan, 100 üzerinden 50 puanın altında olamaz. 

(4) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nın lisansüstü eğitimi için geçerlilik süresi, sınava 

girildiği tarihten itibaren iki yıldır. 

(5) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. 

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan merkezi sınavlar ya da eşdeğerliği kabul 

edilen yabancı dil sınavlarının birinden enstitü tarafından belirlenen ve Senatoca da onaylanan 

seviyede puan alan öğrenciler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.  

(7) Yeditepe Üniversitesi mezunları İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan muaf tutulurlar. 

Yabancı Dil Seviye Tespiti  

MADDE 7 - (1) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na girip başarısız olan öğrenciler, bu 

sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda ve bu Yönergenin 10. maddesinde belirtilen 

Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler. 

(2) Sınava girmeyen öğrenciler, İngilizce hazırlık öğrenimine en alt gruptan başlar.  

Kısa Süreli Sınavlar, Ara Sınavlar ve Mazeret Sınavı 

MADDE 8 - (l) Her bir öğretim grubunda her dönem içinde, Koordinatörlükçe uygun 

görülecek sayıda ara sınav yapılır. 

(2) Koordinatörlülükçe kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci, bu 

durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç iş günü içinde 

koordinatörlüğe başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı 

yoktur. 

Dönem Sonu Sınavı ve Dönem İçi Başarı Notu 

MADDE 9 - (l) Her bir grupta her eğitim-öğretim dönemi sonunda dönem sonu sınavı 

(final) yapılır.  

(2) Öğrencinin başarılı sayılması için:  

a) İşbu Yönerge’nin 12. Maddesinde düzenlenen devam zorunluluğu şartını yerine 

getirmesi 

b) Dönem Sonu Sınavı’ndan (Final) 100 üzerinden en az 50 puan almış olması ve 

başarı notunun en az 60 puan olması gerekir. 

(3) Başarı notu; ara sınav notu ortalamasının %30’u,  sınıf içi çalışmalarının %20’si, 

derse katılım notunun %10’u ve dönem sonu sınavı (Final) notu ortalamasının %40’ı 

toplanarak bulunur. 

Dönem Sonu Ek Sınav Hakkı 

MADDE 10 - (l) Dönem Sonu Sınavı (Final) sonucunda başarısız olan her öğrenciye 

bir ek sınav hakkı verilir. Bu sınavda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için 100 puan 

üzerinden en az 50 puan alması ve başarı notunun da 60 olması gerekir. Bu sınavda 49 ve 

daha düşük puan alan öğrenci ve/veya başarı notu 60’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır 

ve bulunduğu grubu tekrar etmek zorundadır. 

(2) Yarıyıl Sonu Ek Sınavı’nda mazeret kabul edilmez. 

 

 

 



Yabancı Dil Hazırlık Programları Öğretim Grupları 

MADDE 11 - (1) Lisansüstü Hazırlık programında eğitim-öğretim aşağıda belirtilen 

üç grupta yapılır.  

a) A Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): A grubunda başarılı 

olan öğrenci bir üst grup olan B1 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde aynı grupta 

öğrenimini tekrarlar.  

b) B1 Grubu: B1 grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B2 grubuna devam 

eder eder. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar.  

c) B2 Grubu: B2 grubunda başarılı olan öğrenci yerleştirldiği lisansüstü programına 

başlar. Başarısızlık halinde aynı grupta öğrenimini tekrarlar. 

(2) Senato, enstitülere geçiş için İngilizce Hazırlık Okulu’ndan B2 grubu dışında diğer 

gruplardan birinin yeterli olabileceğine ve belirlenen bu gruplardaki öğrenimini 

tamamladıktan sonra enstitülerine devam etmelerine karar verebilir.   

Devam Zorunluluğu 

MADDE 12 - Yabancı Dil Hazırlık Programları’nda devam zorunludur. Yarıyıl içinde 

mazeretli ya da mazeretsiz ders/saat bazında öğretim süresinin %20’sini aşan devamsızlık 

halinde, öğrenci Dönem Sonu Sınavı’na girme hakkını kaybeder ve öğrenim gördüğü grubu 

tekrar eder. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 13 - Bu Yönerge, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 - Bu Yönerge hükümlerini, Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


