KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı
Diller tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönerge, Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller
tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programı ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 49. maddesi ile Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 9. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki
Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki
Yönetmeliğin 13.maddesine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 7, 8 ve 9. maddeleri, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 6. maddesi ve Kadir Has Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nin 15.
maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönerge’de yer alan:
a) Üniversite: Kadir Has Üniversitesi’ni,
b) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
c) Üniversite Yönetim Kurulu: Kadir Has Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
d) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nu,
e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,
f) Hazırlık Programı: Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller
tarafından yürütülen bir akademik yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı’nı;
g) KHAS-STS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nı (KHAS-Placement Test);
h) KHAS-İYS: Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’nı (KHAS-Proficiency Exam) ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim Dili
MADDE 5- Üniversite’de öğretim dilinin, tamamen veya kısmen İngilizce (İngilizce veya Türkçe ve
İngilizce karma) olduğu lisans ve lisansüstü programlarına kayıt olan öğrenciler bu Yönergenin üçüncü
bölümünde belirtilen esaslara uygun olarak İngilizce yeterliklerini kanıtlamakla yükümlüdürler.
Akademik Yıl
MADDE 6 (1)
Öğrenciler öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlarda
eğitimlerine başlayabilmek için muafiyet şartlarını sağlayamadıkları takdirde, İngilizce Hazırlık
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Programını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programı bir akademik yıl sürelidir ve bir akademik yıl 16’şar haftalık Güz ve Bahar
Yarıyılları ile Bahar Yarıyılı sonunda not ortalamasına göre Orta ve üzeri düzeylerde okuma hakkı
kazanan öğrenciler için 8 haftalık Bahar Yarıyılına Ek bir Dönemden oluşur.

(2) Senato tarafından onaylanan İngilizce Hazırlık Programı Akademik Takvimi’nde yarıyıl başlangıç
ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri ve kayıt yenileme tarihleri ve benzeri faaliyetler yer alır. Tüm ilgililer
bu takvime uymakla yükümlüdür.

Düzeyler
MADDE 7
(1) İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim şu düzeylerden oluşur:
Temel Düzey
Orta-Altı Düzey
Orta Düzey
Yüksek Orta Düzey
Orta Üstü

(A2 Track 1)
(A2+ Track 2)
(B1 Track 3)
(B1+ Uzatılmış Bahar Yarıyılında)
(B2 Track 4)

(2) Güz ve Bahar Yarıyılları ile Ek Dönemde hangi düzeylerde eğitim yapılacağı ve açılacak gruplar
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngilizce Seviye Tespit ve İngilizce Yeterlik Sınavı, Muafiyet Esasları
İngilizce Seviye Tespit Sınavı (KHAS–STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı (KHAS-İYS)
MADDE 8
(1)
Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre
kabul edilen ve kayıtları yapılan öğrenciler akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
düzenlenen KHAS–STS’ye alınırlar.
(2)
KHAS - STS’de Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen barajı geçemeyen öğrenciler
aldıkları notlara göre İngilizce Hazırlık Programının Temel Düzey (A2 Track 1) ve Orta-Altı (A2+ Track
2) düzeylerine yerleştirilirler.
(3)
KHAS-STS sonuçlarına göre barajı geçen öğrenciler KHAS-İYS’ye girmeye hak kazanırlar.
KHAS-İYS sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alanlar doğrudan kabul edildikleri lisans
programlarına başlarlar. Bu öğrenciler KHAS-İYS başarı puanlarına göre bağlı bulundukları
Fakülte/Bölümlerin ders planlarında bulunan zorunlu dersler olan EL 101, EL 102, EL 201 ve EL 202
derslerinin hepsinden veya bir kısmından muafiyet alabilirler.
(4)
KHAS-İYS sonuçlarını belirten harf notları, bu notlara karşılık gelen puan aralıkları ile C ve
üstü harf notu alanlar için zorunlu İngilizce derslerinden sağlanan muafiyetler aşağıdaki tabloda
belirtildiği gibidir:
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İNGİLİZCE
A+ 95-100
A 90-94
B 80-89
C 70-79
D 60-69
F 59 ve altı

YETERLİK SINAV SONUÇ VE MUAFİYET PUANLARI
BAŞARILI (EL 101-102-201-202’den MUAF)
BAŞARILI (EL 101-102-201’den MUAF)
BAŞARILI (EL 101-102’den MUAF)
BAŞARILI (EL 101’den MUAF)
BAŞARILI (LİSANS EĞİTİMİNE BAŞLAR)
BAŞARISIZ (HAZIRLIK PROGRAMINA DEVAM EDER)

(5) KHAS-STS’ye girmeyen öğrenciler Temel Düzey (A2 Track 1) düzeyinden İngilizce Hazırlık
Programına başlarlar. KHAS-İYS’ye girmeyen veya yeterli puan almayan öğrenciler KHAS-STS
sonuçlarına göre kendilerine uygun düzeye yerleştirilirler ve bu düzeyden itibaren İngilizce Hazırlık
Programı’nı takip ederler.
(6) İngilizce Hazırlık Programı’nda akademik yıl başında öğrenime başlamış, bulundukları düzeye bağlı
olarak Güz, ve/veya Bahar Yarıyılı sonundaki KHAS – İYS’ye girmeye hak kazanmış, ancak bu
sınavdan başarılı olamamış tüm öğrenciler ile Ek Dönem sonunda KHAS – İYS’ye girmeye hak
kazanan öğrenciler izleyen akademik yıl başında yapılan KHAS-İYS’ye katılırlar. İngilizce Hazırlık
Programı’nın ilk akademik yılında KHAS – İYS’ye girmeye hak kazanamamış öğrenciler izleyen
akademik yıl başında yapılan KHAS-İYS’ye katılamazlar ve en son aldıkları not ortalamalarına
uygun düzeylerde tekrar İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler.
(7) KHAS-İYS her akademik yıl başında, ve Güz ile Bahar Yarıyılları sonunda yılda üç kez yapılır. Güz
ve Bahar Yarıyılları sonunda yapılan KHAS İYS’ye girebilmek için ilgili yarıyılda Orta Düzey (B1)
, Yüksek Orta Düzey (B1+) veya Orta Üstü Düzey (B2) düzeylerini, 100 üzerinden 60 not ortalaması
ile tamamlamış olmak gerekir.
(8) KHAS- İYS sonucunun geçerlilik süresi sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.
Muafiyet Esasları
MADDE 9
(1) 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 olanların, sınav sonuç belgeleri sınavı yapan kurumlarca aradan iki takvim
yılı geçmemek şartıyla doğrudan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı 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.

(2)

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

(3) TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Programından muafiyet alabilmek için, sınavın TOEFL
kurum kodu, 7524 belirtilerek devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması
gerekmektedir. Ayrıca yurtdışındaki tüm TOEFL merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri geçerli
kabul edilir.
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(4) PTE Akademik sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Programından muafiyet alabilmek için başvuruda
bulunan öğrencilerin, sınav sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniveresitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu ile skor paylaşımı yapması gerekmektedir.
(5) Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ve belirlenen sınav merkezlerinden,
belirlenen düzeyde puan aldığını belgelemeyen öğrenciler, KHAS- İYS’ye alınırlar. Bu sınavdan başarılı
olan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. KHAS – İYS’ye girmeyen veya bu sınavdan
başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmekle yükümlüdürler.
(6) Yukarıdaki esaslar, öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan lisans programlarına yatay veya
dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.
(7) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu
kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Lisans düzeyinde bu
öğrencilerin hangi İngilizce derslerinden muaf olacakları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca
belirlenir.
(8) İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı iken, İngilizce yeterliklerini Kadir Has Üniversitesi Senatosu
tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile belgeleyerek muafiyet kazanan öğrenciler
izleyen yarıyıl başında lisans eğitimlerine başlayabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Mazeret Sınavları, Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Devam Esasları
Dersler ve Sınavlar
MADDE 10
(1) İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı öğrencilerin haftalık ders saatleri ile bir üst düzeye geçme
koşulları her akademik yıl başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve duyurulur.
(2) Öğrenciler, her bir düzey için düzenlenen ödev, proje, sunum ve diğer çalışmaları tamamlamak ve
ara-sınavlara, kısa-sınavlara ve yarıyıl-sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.
(3) Akademik yıl içinde yapılacak olan KHAS-STS, KHAS-İYS ile yarıyıl sonu ve yarıyıl içi
sınavlarının tarihleri Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi’nde ilan edilir. Öğrenciler
belirtilen sınavlara girerken öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmek zorundadır.
(4) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına mazeretlerinden dolayı katılamayan öğrenciler, durumu
belgeleyen raporlarını, rapor bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim ederler. Mazeret belgeleri kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına girerler. Not ağırlığı %
25 veya altında kalan ölçme ve değerlendirme çalışmaları için mazeret sınavı yapılmaz.
(5) KHAS-İYS için mazeret sınavı yapılmaz.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 11- Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde Yabancı
Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılır. İtiraz konusu sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu
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Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar incelenir ve sonuç yedi iş günü içinde
öğrenciye bildirilir. Sınav kağıtları, iki yıl süreyle saklanır.
Derslere Devam
MADDE 12
(1)
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı öğrencileri, her yarıyıl için toplam ders saatinin
en az %85’ine devam etmek zorundadır. Öğrenciler devamsızlık durumlarını kendileri takip etmekle
yükümlüdür. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dönem sonunda yapılan final sınavlarına ve
KHAS – İYS’ye giremezler. Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden
öğrenci yok sayılır. Öğretim elemanlarının kendi inisiyatifleri ile öğrencilere 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.
(2)
Öğrenciler, 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
öğrencilere tanınmış olan % 15 devamsızlık süresi içinde sayılır. 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.
Sosyal ve Sportif Etkinlikler
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ile üniversite adına sosyal, kültürel ve
sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için mazeretli sayılırlar. Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin dışındaki sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklere katılan öğrenciler bu süreyi %15 devamsızlık haklarından kullanırlar ve derslere
katılmadıkları günlerde yok yazılırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Kayıt Dondurma, Azami Öğrenim Süresi ve İlişik Kesme
Kayıt Yenileme
MADDE 13
(1)
İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan veya İngilizce yeterliklerini bu
Yönergedeki ilgili esaslar çerçevesinde belgeleyen öğrenciler, izleyen ilk yarıyıldan itibaren lisans
programlarına başlama hakkını kazanırlar.
(2)
Birinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda kayıt yenilemeleri
koşuluyla İngilizce Hazırlık Programını tekrarlarlar.
(3)
İngilizce Hazırlık Programında ikinci yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler,
düzeyleri için gerekli KHAS-IYS’ye girebilme koşullarını sağlayabilmeleri durumunda kayıtsız
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geçirdikleri yarıyılların öğrenim ücretinin dörtte birini ödemek koşuluyla izleyen akademik yıl başında
yapılan KHAS-İYS’ye girebilirler. Bu sınavlara girebilmek için başvurular Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne yapılır.
Kayıt Dondurma
MADDE 14 Kayıt donduran öğrenciler, kayıtlı olmadıkları dönemlerin sonunda yapılan KHAS-İYS’ye
giremezler. Bu durumdaki öğrenciler, düzeyleri için gerekli KHAS-IYS’ye girebilme koşullarını
sağlayabilmeleri durumunda izleyen akademik yıl başında yapılan KHAS-İYS’ye girebilirler.
İngilizce Hazırlık Programında Azami Öğrenim Süresi ve İlişik Kesme
MADDE 15
(1)
İngilizce Hazırlık Programında öğrenim süresi azami iki yıldır.
(2)
İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir.
(3)
İngilizce Hazırlık Programından ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitenin öğretim dili Türkçe
olan eşdeğer bir diploma programına kayıt yaptırabilirler.
(4)
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir diploma programı bulunmaması hâlinde ve
talep etmeleri durumunda, bu öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim
dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük
MADDE 16 Bu Yönerge 11 Aralık 2017 tarihli Yabancı Diller Hazırlık Programı Yönergesini
yürürlükten kaldırır ve Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 7 Eylül 2018 tarihi
itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 Bu yönergenin hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
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