T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ*
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Sınıfında yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) a) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları’nın 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği”nin Madde 8/(2)’de belirtilen
isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılması esaslarına göre düzenlenmiştir.
b) Bu Yönerge, 02.03.2020 tarih ve 31056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Eğitim-Öğretim
MADDE 2- (1) İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim, yıl esasına göre düzenlenir. Senato
kararı ile akademik takvim dışında eğitim programları açılabilir.
Eğitim Koordinatörlüğü
MADDE 3- (1) İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminin planlaması ve koordinasyonu, Rektör
tarafından görevlendirilen Hazırlık Sınıfı Koordinatörü tarafından yapılır.
Muafiyet
MADDE 4- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan eğitim programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve başarmak zorundadırlar. Hazırlık
sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini yazılı olarak Hazırlık Sınıfı
Koordinatörlüğüne iletirler ve daha önce alınmış yabancı dil yeterlilik belgelerinin onaylı bir
suretini dilekçelerine eklerler. Müracaatlar, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü
tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(2) Öğrencilerin Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından muaf olup olmamasını ve İngilizce dil
bilgilerinin düzeyini belirlemek için eğitim-öğretim yılı başlamadan, İngilizce muafiyet sınavı
(Proficiency Exam) yapılır.
(3) Muafiyet sınavları, Rektörlüğün uygun göreceği tarihlerde tekrarlanabilir.
(4) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar ve kayıtlı oldukları
eğitim programının birinci sınıfına devam etmeye hak kazanırlar:
a) 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, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS, ÜDS ve YDS
sınavlarından en az 70 puan alanlar ile YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından ÖSYM eşdeğerlik tablosuna göre 70 puan karşılığı bir puana sahip olanlar, bu
fıkradaki sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı
tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.
c) Üniversitenin yaptığı İngilizce muafiyet sınavından (Proficiency Exam) 75 ve üzerinde
puan alanlar.
ç) Üniversitenin yaptığı İngilizce muafiyet sınavından (Proficiency Exam) 60-74 arasında
puan almış olup, konuşma sınavında (speaking exam) başarılı olanlar.
Devam Zorunluluğu
MADDE 5- (1) İngilizce hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Devamsızlığı %15’i
aşan öğrenciler başarısız sayılır.
(2) Ek kontenjanla hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam durumları, hazırlık
öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.
(3) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, yapılacak olan İngilizce muafiyet sınavlarına
(Proficiency Exam) girebilir.
Dersler ve Sınavlar
MADDE 6- (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından, eğitim yılı başında
yapılan İngilizce muafiyet sınavı (Proficiency Exam) sonucuna göre öğrenciler gruplandırılır.
Hazırlık sınıfındaki öğrencilerin bilgi düzeyine göre farklı programlar uygulanabilir.
(2) İngilizce hazırlık eğitimi süresince, aşağıda belirtilen sınavlar ve değerlendirmeler
belirlenen takvime göre yapılır.
a) Yoklama Değerlendirme Notu (Quiz): Derslerin içerikleri göz önüne alınarak planlanan
ve konu sonunda yapılan sınavdır. Dersin ağırlığı ile orantılı olarak sayıları dilim (track)
içinde belirlenir. Bu sınavların önceden duyurulma mecburiyeti ve telafisi yoktur.
b) Dilim Ortası Sınavı (Midterm Exam): Her dilimin (track) ortasında yapılan ve
öğrencinin dilim içerisinde o zamana kadar gördüğü derslerin tamamından oluşan sınavdır.
c) Kanaat Notu (Teacher Assessment): Öğrencilerin derslere devam, derse katılım, verilen
çeşitli ödevlerin yapılması ve dersteki başarılarını göz önüne alarak yapılan değerlendirmedir.
d) Dilim (Track) Sonu Sınavı: Her dilim (track) eğitiminin sonunda yapılan ve dilim
boyunca öğretilmiş bilgileri ölçen sınavdır.
e) Dilim Notu: Bir dilimi kapsayan eğitim dönemindeki başarının rakamsal ifadesidir.
Yapılan yoklama sınavları (quiz) ortalamasının %20'si, dilim ortası sınavının (Midterm
Exam) %30'u, kanaat notunun (teacher assessment) %10'u ve dilim sonu (track) sınavının
%40'ı toplanarak elde edilen değer Dilim Notu olarak kaydedilir.
f) Genel Sınav (Preparatory Language Achievement Test-PLAT): Eğitim yılı sonunda
yapılan ve beş bölümden (Use of English and Vocabulary, Reading Comprehension, Writing,
Listening, and Speaking) oluşan bir sınavdır.
g) Bütünleme Sınavı (Make Up): Genel Sınav (PLAT) sonucunda başarısız olan öğrenciler
için yapılan sınavdır.
h) Ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı
hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile,
ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler.

Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 7- (1) Dilim (track) notlarının ortalaması 80 puan ve üzerinde olan öğrencilerin genel
sınava (PLAT) girmeleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerin başarı notu dilim notlarının
ortalamasıdır. Genel sınava katılan öğrencilerde başarı notu dilim notlarının ortalamasının
%60'ı ile genel sınavda alınan notun %40'ı toplanarak hesap edilir. Hazırlık sınıfında başarı
notu 100 puan üzerinden 70'tir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 8- (1) Yıl sonu sınavında ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler daha
sonra yapılacak İngilizce muafiyet sınavlarına (Proficiency Exams) katılabilirler.
(2) Yapılan tüm sınavlarda başarısız olan öğrenciler istekleri halinde, bir sonraki eğitim-öğretim
yılında hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfına devam etmek istemeyen öğrenciler
bu yönergenin 4’üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamak zorundadırlar.
(3) Yatay geçişle gelen, geldikleri üniversitede İngilizce hazırlık okumamış öğrenciler için
Ankara Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı Koordinatörlüğü tarafından yeterlilik sınavı
yapılır, bu sınavda geçme şartları okula ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin geçme şartları ile
aynıdır.
(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerden geldikleri üniversitenin hazırlık sınıfında başarılı olanlar
veya geldikleri üniversitedeki yeterlilik (Proficiency) sınavından başarılı olanlar ve bunu
belgelendirenler, ayrıca eşdeğer kabul edilen diğer sınavlarda başarılı olanlar ve bunu
belgelendirenler, İngilizce hazırlık sınıfından ve yeterlilik (Proficiency) sınavından muaf
olurlar.
(5) İngilizce hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı bölümlerde, Ankara Medipol Üniversitesi
Hazırlık Programı Koordinatörlüğü tarafından yapılan yeterlilik sınavında veya başka
üniversitelerin hazırlık sınıfında başarılı olup muafiyet sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı
Kanunun 5. maddesinin (i) bendi gereğince verilen zorunlu yabancı dil derslerinden muaf
olabilirler, yeterlilik sınavından aldıkları not aynen geçerlidir.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Üniversite Senatosu’nun 16/10/2019 tarih ve 2019/02-01 sayılı kararıyla kabul edildi.

