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Sevgili Öğrenciler,
Aramıza hoşgeldiniz. Ülkemizin en saygın üniversitelerinden biri olan Kadir Has
Üniversitesi’ndeki akademik hayatınıza ilk adımlarınızı atarken sizlerle birlikte olmanın
heyecanını yaşıyoruz.
İngilizce Hazırlık Programı olarak öncelikli amacımız, sizleri eğitim dili İngilizce olan
bölümlerinizde derslerinizi takip edebilecek, sağlanan ders içeriklerini okuyup, dinleyip,
inceleyebilecek, anlayabilecek, sözlü ve yazılı olarak kendinizi ifade edebilecek ve fikir
alışverişinde bulunabilecek düzeye getirmektir.
Tecrübeli, bilgili ve dinamik ekibimizle öğrenci ve öğrenme odaklı bir eğitim programı
sürdürmek için canla başla çalışıyoruz. İngilizce Hazırlık Programı, içeriği hazırlanırken en etkin
ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile öğrenme araç ve gereçleri seçilerek hazırlandı ve sizlere en
iyi eğitim ortamının sunabilmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple programımız sizlere sadece genel
ve akademik İngilizce içerik sunmakla kalmıyor. Bunun yanı sıra, sizlere ek kaynaklar, online
çalışma platformları, ek atölye çalışmaları ve birebir destek olanakları sunuyor.
Sizlere sunduğumuz bu kapsamlı İngilizce Hazırlık Programında başarılı olabilmek için
devamlılık ve derslere aktif katılımınız büyük önem taşımaktadır. Ancak, öğrencilerimizi kendi
kendine ders saatleri dışında da bağımsız çalışabilen bireyler olmaları yönünde destekliyoruz,
çünkü başarılı bir üniversite öğrencisinin kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız çalışabilme
becerisine sahip bir birey olduğunu biliyoruz.
Hazırlık Programı Ekibi olarak sadece İngilizce konuşabilen birer üniversiteli değil dijital çağın
gerektirdiği koşullara hazır, çevresinde ve dünyadaki gelişmelerin farkında, İngilizce okuyup
araştırabilen, kendini ve fikirlerini özgürce ifade edebilen, eleştirel düşünen, iletişim becerileri
güçlü, yaratıcı, takım halinde çalışabilen, yani farklılıklarını ortaya koyabilen birer Kadir Has
Üniversitesi Öğrencisi olmanız yönünde sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Hepinize başarılar dileriz,

Belkıs Kılınç Sadak
Yabancı Diller Bölüm Başkan Yardımcısı
İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü
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I. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ
Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın bir akademik yılı Güz ve Bahar Yarıyılı ile Bahar Ek
Dönemi’nden oluşur. Her akademik yıl başında yapılan üç aşamalı Kadir Has Üniversitesi İngilizce
Yerleştirme ve Yeterlilik Sınavı’ndan (KHAS-İYYS) Fakülte/Bölümlerine geçme hakkı kazanamayan
öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilir. KHAS-İYYS’nin üç aşamasını da başarı ile geçen
öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olur ve Fakülte/Bölümlerinde akademik eğitimlerine
başlama hakkı elde ederler.
1. “TRACK” SİSTEMİ ve DÜZEYLER
Khas İngilizce Hazırlık Programı, içerdikleri düzey ve her düzeye ayrılan toplam saatler açısından birbirinden
farklı 5 dersten oluşur.
TRACK 1/TEMEL DÜZEY

(Güz yarıyılı)

TRACK 2/ORTA-ALTI DÜZEY

(Güz ve bahar yarıyılı)

TRACK 3/ORTA DÜZEY

(Güz, bahar yarıyılı ve ek bahar dönemi)

TRACK 4/YÜKSEK ORTA DÜZEY

(Güz, bahar yarıyılı ve ek bahar dönemi)

TRACK 5/ÜST DÜZEY

(Bahar yarıyılı ve ek bahar dönemi)

İngilizce Hazırlık Programı’nda bir öğrencinin okuduğu Track ders programını başarı ile
tamamlayabilmesi, 1) belli bir yarıyıl not ortalaması yapması, ve 2) Final Sınavı’na girme koşullarını yerine
getirmesi ile mümkündür. Final sınavına girme koşulları %85 ders devam zorunluluğunu yerine getirmek ve
yarıyıl başında Track Koordinatör’ü tarafından belirlenen sayıda portfolyo ödevinden “T” (Tamamlanmış) harf
notunu almış olmaktır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremezler.
2. TRACK’LAR ARASI GEÇİŞ ve DÜZEY YÜKSELTME KOŞULLARI
TRACK 1
KHAS-İYYS 1. Aşama’da Temel Düzey barajını geçemeyen öğrencilerimiz bu düzeye yerleştirilirler. Bu
ders programı ile öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin temel iletişim yapabilecekleri bir seviyeye
ulaştırılması amaçlanır. Bunun için temel sözcük bilgisi ve dilbilgisinin öğrenilmesine ve temel okuma, yazma,
dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir. Track 1 ders programı 16 haftalıktır ve Güz
Yarıyılı’nda açılır.
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Güz Yarıyılı’nda Track 1’de finale girme koşullarını yerine getiren ve 65-100 arasında bir yarıyıl not
ortalaması yapabilen öğrenciler Temel Düzeyi başarı ile tamamlamış olarak kabul edilirler ve Bahar
Yarıyılı’nda Track 3 ders programı ile İngilizce bilgilerini geliştirmeye devam ederler. Track 1’de 0-64 arası
bir yarıyıl ortalama notu yapan ve/veya final koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler Bahar Yarıyılı’nda temel
sözcük ve dilbilgisi bilgilerini pekiştirecekleri Track 2 ders programıyla eğitimlerine devam ederler (Tablo 1).
GÜZ

TRACK 1

BAHAR
0-64

TRACK 2

65-100
&
Final Koşulları

TRACK 3

Tablo 1 Track 1 Öğrencilerinin İlerleme Koşulları
TRACK 2
KHAS-İYYS 1. Aşama’da İngilizce bilgi ve becerileri Track 1 ders programının üzerinde, ancak Track 3’e
geçmeye hazır olmayan ve temel sözcük ve dilbilgisi bilgilerinin pekiştirilmesine ihtiyaç duyan öğrenciler
Track 2’ye yerleştirilirler. Bu programda, öğrencilerimizin orta düzey öncesinde okuma, dinleme, yazma ile
konuşma, dil ve akademik beceriler için güçlü bir altyapı oluşturması amaçlanır.
Güz Yarıyılı’nda Track 2’de finale girme koşullarını yerine getiren ve 65-100 arasında bir yarıyıl not
ortalaması yapabilen öğrenciler Track 2’yi başarı ile tamamlamış olarak kabul edilirler ve Bahar Yarıyılı’nda
Track 4 ders programından öğrenimlerine devam etme hakkı kazanırlar. Track 2’de 0-64 arası bir yarıyıl
ortalaması yapan ve/veya final koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler Bahar Yarıyılı’nda orta düzeyde
akademik İngilizce ile tanışacakları 16 haftalık Track 3 ders programına yerleştirilirler (Tablo 2).
GÜZ

TRACK 2

BAHAR
0-64

TRACK 3

65-100
&
Final Koşulları

TRACK 4

Tablo 2 Track 2 Öğrencilerinin İlerleme Koşulları
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TRACK 3
TRACK 3 ders programına yerleştirilen öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin sağlam bir temeli olduğu
varsayılır. Bu düzey öğrencilerin hem akıcı hem de doğru dil kullanımını daha ileri bir seviyeye taşıdıkları
düzeydir. Ayrıca öğrenciler bu programla akademik İngilizce becerilerini de geliştirmeye başlarlar.
Güz Yarıyılı’nda Track 3’te finale girme koşullarını yerine getiren ve 65-100 arasında bir yarıyıl not ortalaması
yapabilen öğrenciler Track 3’ü başarıyla tamamlamış kabul edilirler ve İngilizce Hazırlık Programı’nda en
yüksek kur olan Track 5 ders programıyla öğrenimlerine devam ederler. Güz Yarıyılı’nda Track 3’te finale
girme koşullarını yerine getirmeyen ve/veya 0-64 arası bir yarıyıl not ortalaması yapan öğrenciler Bahar
Yarıyılı’nda Track 4’e yerleştirilirler (Tablo 3). Track 3’te finale girme koşullarını yerine getiren ve yarıyıl
ortalamasını en az 75 puan yapabilen öğrenciler KHAS-İYS’ye girme hakkı kazanır (bakın sayfa 4, Tablo 4’e).
GÜZ

TRACK 3

BAHAR
0-64

TRACK 4

65-100
&
Final Koşulları

TRACK 5

Tablo 3 Track 3 Öğrencilerinin İlerleme Koşulları
TRACK 4
Track 4 ders programı öğrencilerin İngilizce bilgileri ile akademik bilgi ve becerilerini orta düzeyin üzerine
çıkarabilecekleri bir program sunar. Dersin sonunda öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak kendilerini
İngilizce’de etkin bir biçimde ifade edebilmeleri ve akademik düzeyde okuduğunu ve dinlediğini anlamaları,
ve akademik konularda İngilizce yazıp konuşabilmeleri beklenir.
Güz Yarıyılı’nda Track 4’te final koşullarını yerine getiren ve 60-100 arası yarıyıl ortalaması yapabilen
öğrenciler KHAS-İYS’ye girmeye hak kazanırlar (bakın sayfa 5, Tablo 4). Bu koşulları yerine getiremeyen ve
KHAS-İYS’den geçer not almayanlar Bahar Yarıyılı’nda Track 5’de öğrenimlerine devam ederler. Ayrıca,
Güz Yarıyılı’nda Track 4’e yerleştirilen öğrenciler yarıyıl sonunda gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde
KHAS-İYS sınavından muafiyet alabilirler. Muafiyet için finale girme koşullarını yerine getirmeleri ve ara
sınav ve final sınav ortalamasından 100 üzerinden en az 75 puan almaları gerekir (bakın sayfa 6, Tablo 5).
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TRACK 5
Track 5 ders programı Khas İngilizce Hazırlık Programı’nın en üst düzeyidir. Program öğrencilerin akademik
bilgi ve becerilerinin üst düzeyde kullanılmasını sağlamaya odaklanır. Program sonunda öğrencilerden aşina
olmadıkları akademik temalarda/bağlamlarda bile okudukları ve dinledikleri akademik metinleri
anlayabilmeleri ve yazılı/sözlü olarak kendilerini ifade edebilecek şekilde iletişim becerilerini
sergileyebilmeleri beklenir. Bu ders yalnızca Bahar Yarıyılında ve Ek Bahar Döneminde açılır.
Bahar Yarıyılı’nda Track 5’te final koşullarını yerine getiren ve 60-100 arası yarıyıl ortalaması yapabilen
öğrenciler KHAS-İYS’ye girmeye hak kazanırlar. Ayrıca, bu dersin sonunda final koşullarını yerine getiren
ve ara sınav ve final sınav ortalamasından 100 üzerinden en az 65 puan alabilenler KHAS-İYS’den muaf
olabilirler (bakın sayfa 6, Tablo 5).
EK DÖNEM
Güz ve Bahar Yarıyılı’nda İngilizce’sini istenilen düzeye yükseltememiş öğrencilerimiz için İngilizce Hazırlık
Programı’nın sunduğu ücretsiz 8 haftalık bir dönemdir. Bu ek dönemde yalnızca Track 3, Track 4 ve Track 5
dersleri açılır. Bahar Yarıyıl Programı’nı başarıyla tamamlayan (yarıyıl ortalamasını tutturan ve finale girme
koşullarını yerine getiren) öğrencilerimiz Güz ve Bahar Yarıyılı’ndaki düzey yükseltme koşullarının aynısına
tabi olurlar. Ancak Bahar Yarıyılı’nda finale girme koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler Ek
Dönem’de Bahar Yarıyılı’nda okudukları düzeyden devam ederler. Ek Dönem’de muafiyet almak için de
final koşullarını yerine getirmek gerekir.
3. KHAS İNGİLİZCE YERLEŞTİRME/YETERLİLİK SINAVI
Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nın akademik takviminde belirtilen tarih ve
günlerde yapılır.
KHAS İNGİLİZCE YERLEŞTİRME ve YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYYS)
KHAS-İYYS yalnızca akademik yılın başında yapılır ve üç aşamadan oluşur. KHAS-İYYS 1. Aşaması
Hazırlık Programı’na Yerleştirme Sınavı’dır ve Hazırlık Programı’na yerleşmek isteyen bütün öğrenciler
için zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrencilere İngilizce Hazırlık Programı’nda yer verilmez. KHASİYYS’nin 1. Aşaması İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda barajı aşamayan
öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programında Track 1 ve Track 2’ye yerleştirilir.
KHAS-İYYS’nin 1. Aşaması’nda seviyesi orta düzey veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz KHASİYYS 2. Aşama A ve B Bölümleri’ne girerler. A bölümü okuma becerilerini (%30) ve dinleme becerilerini
(%30) ölçer. KHAS-İYYS 2. Aşama B Bölümü yazma (%25) ve konuşma (%15) becerilerini ölçer. 2.
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Aşama’nın toplamında 60 ve üzeri not alanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar ve yeni
akademik yılda Fakülte/Bölümlerinde öğrenime başlama hakkını elde ederler.
KHAS YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYS)
Akademik yıl içinde Güz ve Bahar yarıyılları sonunda yapılan KHAS-İYS iki bölümden oluşur. A Bölümü
okuma becerilerini (%30) ve dinleme becerilerini (%30) ölçer. B Bölümü yazma (%25) ve konuşma (%15)
becerilerini ölçer.
Bu sınavlara Track 3, Track 4 veya Track 5 programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler girebilir.
Ders programlarını başarı ile tamamlamak için öğrencilerimizin Track 3’ten 75-100 arasında bir yarıyıl not
ortalaması, Track 4 ve 5 öğrencilerinin 60-100 arası bir yarıyıl not ortalaması yapmaları gerekir. Ayrıca, bu
öğrencilerden % 85 devam şartını yerine getirmiş olmaları ve yarıyıl başında Track Koordinatör’ü tarafından
belirlenen sayıda portfolyo ödevlerinden “T” (Tamamlanmış) harf notunu almış olma koşullarını yerine
getirmeleri istenir.
Track 3
Track 4
Track 5

75-100 arası yarıyıl not ortalaması & final koşulları
60-100 arası yarıyıl not ortalaması & final koşulları
60-100 arası yarıyıl not ortalaması & final koşulları
Tablo 4 KHAS-İYS’ye Girebilme Şartları

Ayrıca, KHAS-İYS’ye girebilmek için üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. KHAS-İYYS/İYS’ye giren
öğrencilerin bu sınavdan geçip bölümlerine/fakültelerine başlayabilmeleri için A Bölümü ve B Bölümü
toplamından en az 60 puan almaları gerekir. KHAS-İYS/İYYS sonucu öğrencilere harf notu olarak
duyurulur.
KHAS-İYYS/İYS’DEN MUAF OLMA KOŞULLARI
İngilizce Hazırlık Programı’nda okuyan Track 4 ve Track 5 öğrencileri akademik yıl içerisinde koşulları
sağlamaları durumda KHAS-İYS/İYYS’den muafiyet alabilirler. Track 4 öğrencileri için ara sınav ve final
ortalamasının 75-100 aralığında, Track 5 öğrencileri için ise ara sınav ve final ortalamasının 65-100 aralığında
olması gerekir. Bu düzeylerde diğer düzeylerde olduğu gibi final sınavlarına girebilmek için %85 devam
şartını yerine getirmiş olmak ve yarıyıl başında Track Koordinatör’ü tarafından belirtilen sayıda
portfolyo ödevlerinden “T” (Tamamlanmış) harf notunu almış olmak koşulları aranır. Bu öğrenciler
Fakültelerindeki derslerle birlikte zorunlu dersler olarak verilen EL 101, EL 102, EL 201 ve EL 202
derslerinden muafiyet alamazlar.
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Track 4

75-100 arası yarıyıl not ortalaması & final koşulları

Track 5

65-100 arası yarıyıl not ortalaması & final koşulları

Tablo 5 Akademik Yıl İçinde KHAS-İYYS/İYS’den Muafiyet Koşulları
Ayrıca, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile
uluslararası ortak programlar yürütülen üniversitelerce gerçekleştirilen sınavlardan Senatoca tespit edilmiş
olan puanları almış olan öğrenciler, sınav sonuç belgelerini sınavı yapan kurumlar aracılığıyla (aradan iki
takvim yılı geçmeden) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ulaştırdıkları takdirde, İngilizce Hazırlık
Programından muaf olurlar. Bu öğrencilerin zorunlu dersler olarak verilen EL 101, EL 102, EL 201 ve EL
202 derslerinden muafiyet durumları ilgili sınavdan aldıkları nota ve Senatoca kabul edilmiş olan eşdeğerlik
puanlarına göre belirlenir:
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu
sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PTE-Akademik

78

C

C

60 (her bölümden en az 59)

2 yıl geçerli

3 yıl geçerli

3 yıl geçerli

2 yıl geçerli

Tablo 6 Uluslarası Dil Sınavlarında Kabul Edilen Barajlar
TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilebilmesi için kurum kodu (7524) belirtilerek ve devlet
üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca, yurtdışı merkezler olarak
da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri esas
alınacaktır. Belirtilen ülkelerde bu sınavı alacak öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi kurum kodu (TOEFL
Score Recipient Code 7524) ile başvurmaları gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul
edilmez.
Sınav geçerlilik süresi dolmamış ve daha önce alınmış kurum kodu olmayan sınav sonuçlarında ilave
sonuç belgeleri merkeze telefon edilerek, TOEFL online kayıt sisteminden online olarak istenebilir, veya
TOEFL-IBT Bilgi ve Kayıt Bülteni’nde bulunan Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request
Form) gönderilerek talep edilebilir.
PTE Akademik sınav sonucu ile İngilizce Yeterlik muafiyeti başvurusunda bulunan öğrencilerin, sınav
sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniveresitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile skor paylaşımı yapması
gerekmektedir.
6

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

FAKÜLTE/BÖLÜMLERİNDE ZORUNLU İNGİLİZCE DERSLERİNDEN (EL) MUAFİYET
Öğrenciler KHAS-İYS/İYYS sonuçlarına göre Fakülte/Bölümlerindeki zorunlu İngilizce derslerinden
muafiyet alırlar. Geçiş ve EL derslerinden muafiyet puanları ve harf karşılıkları için aşağıdaki tabloyu
inceleyiniz.
KHAS-IYS PUANLARI

MUAFİYET

A+

95-100

EL 101-102-201-202

A

90-94.5

EL 101-102-201

B

80-89.5

EL 101-102

C

70-79.5

EL 101

D

60-69.5

GEÇER

FF

59 ve altı

KALIR

Tablo 7 EL Dersleri için Muafiyet Tablosu
4. DERS KİTAPLARI
İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan
standlardan temin edilebilir. Kitapların orijinal olması ve kitaplarla birlikte gelen on-line materyallerin
kullanılması programda başarıyı ve notları etkilemektedir. Ayrıca, korsan ve fotokopi kitap kullanımı
yasalara göre suç olduğundan, öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur. Orijinal kitap
kullanmamakta ısrarcı olan öğrencilerden YDYO tarafından uyarıldıkları, ve suça ilişkin
bilgilendirildiklerine dair imzalı bir yazı vermeleri istenecektir.
5. DERS İÇERİKLERİ
Programımız her seviyede, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini vurgular.
Dersler süresince öğrenciler, İngilizce dilbilgisi ve kelime kullanımları da dâhil olmak üzere, genel
öğeleri öğrenirler. Okuma-anlama becerilerini, okuma tekniklerini ve kelime bilgilerini seviyelerine göre
belirlenen bilimsel yazılar, öyküler, edebi metinler, makaleler, şiirler ve gazete haberleri okuyarak
geliştirirler. Yazılı anlatım konuşma becerilerini sınıf içi aktiviteler, ödevler, portfolyo ve ek çalışmalarla
geliştirirler. Öğrencilerimiz ders dışında mutlaka bağımsız olarak çalışabilme alışkanlıklarını geliştirmeli
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ve olanakları oldukça İngilizce konuşma, dinleme, okuma, yazma faaliyetlerine ayırdıkları zamanı
artırmalıdır. İnternet üzerinden sunulmuş eğitim programları bunun için çok uygun araçlardır. Ayrıca, her
Öğretim Görevlisi haftada iki kez ofis saati düzenler. Her öğretim görevlisi ofis saatlerini dönem başında
öğrencilere duyurur. Bu saatlerde her öğretim görevlisi düzenli aralıklarla öğrencilerinin portfolyo
çalışmalarındaki gelişimiyle ilgili birebir geri bildirimde bulunur ve buna ek olarak öğrencilerimiz kişisel
ihtiyaçlarına göre Öğretim Görevlisi’nden destek alabilirler.
6. ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAVLAR
YARIYIL NOT ORTALAMASININ HESAPLANMASI
Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notları aşağıdaki verilere göre hesaplanır:
Kısa Sınavlar

%20

Ara Sınav Notu

%30

Final Sınavı Notu

%40

Bireysel Çalışma Beceri Notu

%5

Portfolyo Notu

%5

Tablo 8 Sınavlar ve yarıyıl not ortalaması ağırlıkları*
* Bu tablodaki yüzdeler seviyelere göre değişiklik gösterebilir.

Kısa Sınavlar (Quizzes)
Kısa Sınavlar öğrencilerimizin sınıfta işlenen ve eve verilen ödevlerdeki konularda nasıl geliştiğini
anlamak amacıyla yapılır. Bu kısa sınavların her birinin sonunda Öğretim Görevlilerimiz öğrencilerinin
ve her öğrencimiz de kendi ihtiyaçlarının farkına vararak öğrenme faaliyetini buna göre daha etkin kılmak
için çaba harcamalıdır. Kısa sınavların içeriği dilbilgisi ve sözcük bilgisi ve dil becerilerinden herhangi
birisi veya birkaçı olabilir.
Ara Sınav (Mid-term)
Ara sınav, sınav yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Bu sınavın sonuçları
öğrencilerimizin programın hangi seviyesine kadar yükselebildiğini ölçmek amacıyla yapılır. Sınavın
içeriği dilbilgisi ve sözcük bilgisi, okuma-anlama ve yazma-dinleme becerilerinden herhangi birisi veya
birkaçı olabilir.
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Final Sınavı (Final)
Final sınavı, her dönemin sonuna kadar görülmüş olan eğitim içeriğini kapsar. Ara sınavda olduğu gibi
bu sınav da ulaşılan seviyeyi ölçme amacıyla yapılır. Sınavın içeriği dilbilgisi ve sözcük bilgisi, okumaanlama yazma-dinleme ve konuşma becerilerinden herhangi birisi veya birkaçı olabilir.
Bireysel Çalışma Becerileri (Independent Study Skills)
Üniversite eğitiminde donanımlı hale gelmenin olmazsa olmazı, bireysel öğrenme ve çalışma
alışkanlıklarının geliştirilmesidir. İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerimizin sınıfta derse katılım
için çaba göstermelerini, sorumluluk almalarını ve ders dışında da verilen ödevlerini düzenli ve
zamanında yapmaları beklenir. Bu değerlendirme öğrencilerimizin kendi başlarına öğrenmeye devam
eden bireyler olmasını sağlamayı amaçlar.
FİNALE GİRME KOŞULLARI
Performans Portfolyosu
Portfolyo ödevleri öğrencilerimizin İngilizce yazma ve konuşma performanslarını geliştirmeleri için
tasarlanırlar. Bu ödevler öğrencilerimizin İngilizce performans becerilerini geliştirme ve ara sınav ve
dönem sonu sınavında performans ölçülen bölümler için hazırlanmalarını sağlar. Bu ödevlerin kaç tane
olacağı ve final koşulu olarak kaçından “T” (Tamamlanmış) harf notu alınması gerektiği öğrencinin ait
olduğu Track Takımı’nın Koordinatör’ü tarafından yarıyıl başında duyurulur.
Derslere Devam Koşulu
Tüm öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmek zorundadır. Devam koşulunun alt
sınırı %85dir. %15’lik esneklik öğrencilerin beklenmedik kaza, hastalık veya başka problemleri
olabileceği düşünülerek verilmiştir ve devamsızlık bir hak değildir. Öğrencilerimizin gelişimi için ideal
olan durum derslere devam etmek ve derslere katılmaktır. Öğrenciler devamsızlık durumlarını kendileri
takip etmekle yükümlüdür.
Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler final sınavlarına ve İngilizce Yeterlik
Sınavı’na giremezler. Herhangi bir nedenle derse girmeyen, derse geç kalan veya ders bitmeden sınıfı
terk eden öğrenci yok sayılır. Öğretim elemanlarının öğrencilere kendi inisiyatifleri ile izin verme
yetkisi yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders
saatleri dışında telafi dersi yapılması durumunda, yoklama süreci aynı şekilde uygulanacağı için, ilan
edilen gün ve saatlere uymakla yükümlüdürler.
7. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Final Sınav sonuçları, Dönem Sonu ortalamalara ve İYS sınav sonucuna itiraz, sonuç açıklanma
tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılır. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate
alınmaz. İtirazlar, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış ıslak imzalı bir dilekçenin
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İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci İşleri ve İletişim Ofisi’ne teslim edilmesi yoluyla yapılır. Ara sınav,
kısa sınav ve Portfolyo notlarına bunların dönem içi notu olması ve öğrencilere kendi öğretim görevlileri
tarafından geri bildirimde bulunulması sebebiyle dilekçe ile itiraz edilemez.
8. SPARKS
İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin sınav notlarını ve devam durumlarını takip etmek üzere
kurulmuş online bir veritabanıdır. Devam durumlarının takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. Şifre,
kayıt işlemleri sırasında, öğrencilerin e-posta adresine gönderilmiş olan, 6 haneli, rakamlardan oluşan
şifredir. SPARKS ile ilgili genel sorunlarda başvurular Öğrenci İşleri ve İletişim Ofisi’ne, kullanıcı şifresi
ile ilgili sorunlarda ise Bilgi İşlem Destek Birimi’ne başvurulur.
9. iLEARNING MERKEZİ
iLearning Merkezi’nin amacı üniversitemizin tüm mensuplarının İngilizce yazılı ve sözel iletişim
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Merkezimizde öğrencilerimizin İngilizce öğrenimindeki
bireysel istekleri, eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlara ve öğrencinin öğrenim eğilimlerine
uygun çalışma ve yönlendirmeler yapılır.
Temel önceliklerimiz arasında bireysel ve bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı
olmak ve aynı zamanda da üniversitemizdeki İngilizce derslerini desteklemek ve güçlendirmek vardır.
Öğrencilerin dil becerilerini ilerletirken bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için
bireyin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları hazırlamak,
materyal ve geribildirim sağlamak, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve zaman içinde değişen
ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak üzere tasarlanmış ders programları mevcuttur.
Ayrıca iLearning Merkezi İngilizce dil yeterliklerini geliştirmekte zorlanan öğrencilere zorlandıkları
konu ve becerilerde kendilerini geliştirme fırsatını sağlayacak ek ders ve atölye çalışmalarına katılma
imkanı da sunar. Bu dersler kısa konu anlatımlarının yanı sıra pekiştirici çalışmalar, ders materyalleri,
pratik/uygulama yapma olanakları sunan alıştırmalardan oluşur. Dersler öğrencilere öğrenimlerine yön
vermelerini sağlayacak geri bildirimleri alma fırsatları sunarken öğrencilerimize belirlenen problem
alanlarında çözümler geliştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlar.
Ayrıca, merkezimiz dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize ders dışında rahat bir
ortamda İngilizce’lerini kullanma, geliştirme ve uygulamaları için etkinlikler ve olanaklar sağlamaktadır.
İngilizce öğreniminde yararlı olabileceğini düşündüğümüz online dil öğrenim uygulamaları ve
materyalleri hakkında bilgi vermek, online kaynakların kullanımlarını teşvik etmek ve gerektiği yerde
amaca yönelik uygun materyalleri kendimiz de üreterek öğrencilerimize maksimum fayda sağlamak
hedeflenen amaçlarımızdandır. iLearning Merkezi ayrıca üniversitemiz mezunlarına ve öğrencilerine
lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinde, yurt dışında staj ve iş başvuru konularında da yardımcı
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olmaktadır. Bu merkezden randevu ve destek alabilmek için başvurular iLearning Koordinatörlüğü’ne
yapılmaktadır.
10. DEVAMSIZLIKTAN MUAFİYET KOŞULLARI
Öğrencilerimiz, birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeş ve eşin) vefatında ölüm raporu
getirmeleri halinde üç gün izinli sayılırlar.
Sağlık Raporları tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınan 10 gün ve üzeri hastane sağlık
kurulu raporları, üzerinde ilçe toplum sağlığı merkezi veya grup sağlık başkanlıklarının mührü ile
sunulduğunda mazeret olarak kabul edilir ve devamsızlıktan sayılmaz. Belirtilen şartları taşımayan
diğer raporlar dikkate alınmaz. Sağlık raporları, rapor bitim tarihini izleyen üç iş günü içerisinde
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu şekilde sağlık raporu bulunan öğrenciler,
rapor tarihleri süresince derslere ve sınavlara giremezler. On günden daha kısa süreli raporlar mazeret
olarak kabul edilemez ve devam etme koşulundaki % 15’lik devamsızlık süresi bu tür durumlar için
vardır. İstisnai şekilde önem arz eden durumlar için alınan on günün altında olan ve yukarıdaki koşulları
sağlayan sağlık raporlarının kabulü ise, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
Okula bağlı bir spor kulübünde aktif olarak rol alan sporcu öğrenciler, ancak isimleri Üniversite Yönetim
Kurulu kararınca İngilizce Hazırlık Programı’na bildirildiği takdirde ve Yönetim Kurulu kararınca
belirlenen tarihlerde devam zorunluluğundan muaf sayılırlar.
11. ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KONSEYİ
Her akademik yarıyılın başında her sınıftan bir sınıf temsilcisi seçilir ve Öğrenci Temsilcileri Konseyi
gerek Hazırlık Programı genelinde İngilizce Program Koordinatörü tarafından, gerekirse de Track
bazında Track Koordinatörü tarafından duyurulan tarihlerde düzenli olarak toplanır. Bu toplantıların
amacı İngilizce Hazırlık programının dahilinde öğrenme etkinliğinin artması için öğrencilerle fikir
alışverişinde bulunmak, öğrenci fikir ve katkılarını değerlendirmek ve yönetim ve öğrenciler arasında
devamlı iletişimin sağlanmasıdır.
12. NEREYE GİTMELİYİM? / KİME SORMALIYIM?
Akademik program, sınav sonuçlarına itirazlar, duyurular, dilekçeler ve Sparks ile ilgili konular için
Öğrenci İşleri Birimi. Tüm şifre, teknik işlemler ve internet bağlantıları için Bilgi İşlem Destek Birimi.
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II. ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
1. ÖĞRENCİ HAKLARI
İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerinin;
 İngilizce Hazırlık Programı tarafından sunulan akademik ve/veya akademik olmayan
olanaklara erişimi,
 Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, etnik köken veya fiziksel engeline
bakılmaksızın eşit muameleyi,
 Hazırlık Programı tarafından adil bir değerlendirme sürecini,
 YÖK ve Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Programı’ nın yürürlükte olan ilkeleri, yönerge,
yönetmelik ve kanunları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip olduğunu,
öğrenci hakkı olarak tanır ve kabul eder.
İngilizce Hazırlık Programı bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip
oldukları bir yerdir. Bu özgürlükten faydalanmak, İngilizce Hazırlık Programı bünyesindeki
herkesin hakkına saygı duyulmasını gerektirmektedir.
2. ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI
 İngilizce Hazırlık Programı’ nda uygulanan eğitim dahilinde belirlenen dönemler sonunda öğrencilerin
sınıfları ve öğretim elemanı Hazırlık Programı’nın belirlemiş olduğu kriterlere göre değişir. Hiçbir
şekilde öğrenci isteği üzerine sınıf değişikliği söz konusu değildir.
 Dakik olmak zorunludur. Tüm öğrenciler ders başlamadan ve öğretim elemanı derse girmeden
sınıfta olmak zorundadırlar. Derse geç kalan öğrenciler yok yazılır.
 Ders işleyişine kasten engel olma, Üniversite’nin malına zarar verme ve nizami işleyişine
müdahale gibi davranışlara tolerans gösterilmez.
 Öğrencilerden derse hazırlıklı gelmeleri, kitaplarını, defterlerini, kalemlerini yanlarında
getirmeleri, dersi dinlemeleri ve derse katılmaları beklenmektedir.
 Öğretim elemanları, öğrencilerin gelişimlerini tamamlamak ve destek olmak için sınıf dışı çalışma
olarak öğrencilere ödevler verirler ve söz konusu ödevlerin zamanında tamamlanmasını beklerler.
Ödevlerin tamamlanması ayrıca derslere hazırlanmak ve ders içi katılımda bulunmak için de önem
taşımaktadır.
 Akademik bir çalışma veya ödev üzerinde kasten veya izinsiz olarak bir bilginin değiştirilmesi veya
uydurulması, akademik usulsüzlüğe yardımda bulunma – bir diğer şahsın bu kurallardan herhangi birini
ihlal etmesine kasten yardım etme veya yardım etme girişiminde bulunma, bilgi hırsızlığı – bir
başkasının fikirlerini, sözlerini veya ifadelerini uygun bir referansta bulunmadan kendininmiş gibi
uyarlama veya aynısını kullanma kesinlikle yasaktır.
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 Tüm öğrencilerin sınıf içinde cep telefonunu kişisel amaçlı kullanmak, izin almaksızın yiyip içmek
ve dersle ilgisi olmayan konuşmalar yaparak diğer öğrencileri rahatsız edecek ve sınıf içi
öğrenme ortamını bozacak dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınmaları gerekir.
 Öğrencilerin öğretim elemanları ile iletişime açık bir tutum içerisinde olmaları, endişelerini veya
şikâyetlerini saygı çerçevesinde dile getirmeleri gerekmektedir.
 Öğrencilerin ders içinde öğretim elemanları ile iletişim dili her zaman İngilizcedir.
 Öğrenciler sadece okul tarafından kendilerine verilen kimlik kartını kullanmalıdırlar; arkadaşlarının
kimlik kartı ile okula giriş yapmaları yasaktır.

3. SINAV KURALLARI















Sınavlara vaktinde gelinmelidir.
Kurallara uymayan ya da uygunsuz davranışta bulunan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
Sınav öncesinde resimli üniversite kimlik kartı ibraz etmek üzere hazır bulundurunuz.
Sınav süresince sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmenize
izin verilmeyecektir. Aksi belirtilmedikce, sınav sona ermeden sınav salonu terkedilemez, terkeden
öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav başlamadan önce tüm ihtiyaçlarınızı
karşılamanız tavsiye edilir.
Sınav gözetmenlerce kâğıtların dağıtılması ile başlatılır. Dağıtılan tüm sınav kâğıtlarının isim-soyisim
kısımlarını dikkatlice doldurmanız gerekmektedir. İsimsiz kâğıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her bölüm için tavsiye edilen süre kâğıtların üzerinde yazmaktadır.
Dağıtılan sınav kâğıtlarından her öğrenci bireysel olarak kendisi sorumludur.
Kopya çekmeye teşebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Aşağıdaki örneklerle sınırlı
olmamakla birlikte kopya sayılan bazı durumlar şöyledir:
- Diğer öğrencilerle konuşmak/fısıldaşmak,
- Başka bir öğrencinin kâğıdını görmeye çalışmak,
- Sınav kâğıdı dışında başka kaynaklara bakmaya çalışmak,
- Cep telefonu kullanmak/bakmak (saate bakmak için bile olsa),
- Diğer öğrencilerle silgi, kalem gibi araç gereçleri paylaşmak veya paylaşmaya çalışmak.
Bu tespitler sınav gözetmeni tarafından yapılır.
Sınav esnasında gözetmen ile konuşmak ve/veya soru sormak kesinlikle yasaktır. Gerekli tüm
açıklamalar kâğıtların üzerinde ve duyurularda mevcuttur.
Sınava yüzü saklayan şapka, kapüşon ve benzeri aksesuarlarla girilemez.
Öğrenciler sınavda cep telefonlarını yanlarında bulunduramazlar. Cep telefonlarının yanlarında
olmaları durumunda, telefonlarını kapatıp, öğretmen masasına bırakmalıdırlar. Sınavlarını teslim
ettiklerinde okutmandan telefonunu geri alabilirler. Bu kurala uyulmaması durumunda sınavları
geçersiz sayılacaktır.
Dinleme bölümü içeren sınavlarda, sınava geç gelen öğrenci dinleme bölümü sona erene kadar sınava
alınmayacaktır.
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 Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresince
sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılacaktır.
 Sınav süresi dolduğunda tüm sınav evraklarınızı sınav gözetmeninin yönlendirmesiyle, sıra sayılarına
göre tek tek teslim etmelisiniz. Sınav salonunu terk etmeden önce sınava giriş listesini imzaladığınızdan
emin olunuz. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Öğrenci Davranış Kurallarından biri veya birkaçı ihlal edildiği takdirde disiplin suçu sayılır ve 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 54’üncü maddesinde düzenlenen esaslara göre öğrenci uyarı, kınama
ve/veya uzaklaştırma cezası alabilir.
5. AZAMİ ÖĞRETİM SÜRESİ VE EK SINAV HAKLARI
26.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanununun 28. maddesi
ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun m.44/c hükmünde yapılan değişikliğe göre, yabancı dil
hazırlık eğitim süresi azami iki yıl olup, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin programla ilişiği kesilir.
İngilizce Hazırlık Programı’nda devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde başarısızlık
nedeniyle, belirtilen tarihte Üniversite ile ilişiği kesilen Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin, 2547 sayılı
Kanunun değişik m. 44/c hükmü uyarınca, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı daha
bulunmaktadır.
Ek sınav hakkı bulunan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim öğretim yılı başında
açılacak ve akademik takvimde duyurulacak KHAS-İYYS’nin 2. Aşama’sına girebileceklerdir. Bu
sınava girecek öğrencilerin ilan edilen sınav tarihinden en az 5 gün önce bir dilekçe ile Yabancı Diller
Yüksek Okulu Öğrenci İşleri ve Organizasyon Birimine başvurmaları zorunludur. Bu süre içinde
başvuru yapmayan öğrenciler sınavlara alınmayacaklardır. Tanınan azami sürenin sonunda ilişiği
kesilecek öğrenciler sınav haklarını belirlenen tarihler içinde Kadir Has Üniversitesi Senatosu
tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan istenen puanı aldıklarını belgeleyerek de
kullanabilirler. Sınav haklarını bu şekilde kullanmak isteyen öğrencilerin uluslararası sınavlardan
muafiyet için istenen koşulları yerine getirdiklerini gösteren belgenin aslını ibraz ederek, eğitim öğretim yıl başında ve Üniversite tarafından belirlenen muafiyet talebi bildirme dönemi içinde
başvuruda bulunmaları gerekir. Eğitim öğretim yılı başında yapılan KHAS-İYYS sınavından başarılı
olan veya belirlenen tarihlerde İngilizce muafiyet belgesi sunan öğrencilerin, lisans veya lisansüstü
programlara kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda
olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz ve bu sınavlara katılan
öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
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III. ÖĞRENCİ EL KİTABI’NIN GÜNCELLENMESİ
Bu öğrenci el kitabı sizlere İngilizce Hazırlık Programını tanıtmak, açılan dersler, düzey geçişleri ve
sınavlar hakkında detaylı bilgi vermek, uyulması gereken genel kurallar ile öğrenciden beklentileri
hatırlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. İngilizce Hazırlık Programı içeriğinde eğitim ve öğretimin
gelişimi amaçlı yapılan değişiklikler bu el kitabı güncellenerek öğrencilere bildirilir. Bu sebeple,
Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu öğrenci el
kitabı’nda belirtilen esaslarda yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
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