
T.C.  

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu bünyesinde yer alan İngilizce Hazırlık Programında yürütülen zorunlu ve isteğe 

bağlı yabancı dil öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

(2) Bu yönerge, Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 

yer alan İngilizce Hazırlık Programına ilişkin; eğitim-öğretim, muafiyet, devam, sınavlar, ve 

mezuniyet gibi hususları kapsar. 

(3) Bu yönerge, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 02.03.2020 tarih ve 31056 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Ankara Medipol Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Eğitim-Öğretim  

MADDE 2 – (1) İngilizce Hazırlık Programında eğitim-öğretim yıl esasına göre 

düzenlenir. Senato kararı ile akademik takvim dışında eğitim programları açılabilir.  

 

Eğitim Koordinatörlüğü  

MADDE 3 – (1) İngilizce Hazırlık Programı eğitiminin planlaması ve koordinasyonu 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve Müdür Yardımcıları tarafından yapılır.  

 

Programa Kayıt, Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı 

MADDE 4 –  (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan eğitim programlarına 

kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlı oldukları programda öğrenime başlayabilmek için İngilizce 

Hazırlık Programına kayıt yaptırmak ve başarılı olmak zorundadırlar.  

(2) Öğrencilerin Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından muafiyet durumunu ve 

İngilizce dil bilgilerinin düzeyini belirlemek amacıyla eğitim-öğretim yılı başlamadan İngilizce 

Muafiyet Sınavı yapılır.  



(3) İngilizce Muafiyet Sınavları Üniversite Senatosunun uygun göreceği tarihlerde 

tekrarlanabilir.  

Muafiyet  

MADDE 5 – (1) Hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrenciler bu isteklerini, 

ilgili/gerekli belgelerin onaylı suretlerini de dilekçelerine ekleyerek Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na iletirler. Müracaatlar Program Koordinatörlüğünce değerlendirilerek 

sonuçlandırılır.  

(2) Aşağıdaki şartları sağlayanlar Yabancı Dil Hazırlık Programından muaftırlar: 

a-) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak 

konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında yüz yüze 

eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,  

b-) Son iki yıl içerisinde YÖKDİL, YDS ve e-YDS sınavlarından en az 70 puan almış 

olanlar ile son iki yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından ÖSYM eşdeğerlik tablosuna göre 70 ve üzeri puan 

karşılığı bir puana sahip olanlar, 

c-) Ankara Medipol Üniversitesi bünyesinde uygulanan İngilizce Muafiyet Sınavından 

100 puan üzerinden en az 75 puan alanlar.  

 

Dersler ve Sınavlar  

MADDE 6 –  (1) Öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce eğitim 

yılı başında uygulanan İngilizce Muafiyet Sınavı sonucuna göre gruplandırılır. Hazırlık 

Programındaki öğrencilerin bilgi düzeyine ve dil yeterlik seviyelerine göre farklı programlar 

uygulanabilir.  

(2) İngilizce Hazırlık Programı yabancı dil eğitimi öğrencilerin yabancı dil seviyelerine 

göre aşamalı olarak düzenlenmiş dört dilimden oluşur. 

(3) İngilizce Hazırlık Eğitimi süresince, aşağıda belirtilen sınavlar ve değerlendirmeler 

belirlenen takvime göre yapılır:  

a) Süreç Değerlendirme Notları: Derslerin içerikleri göz önüne alınarak planlanan ve 

süreç temelli dil eğitim becerilerinin takibi yapılarak değerlendirilen notlardır. Uygulamalı dil 

bilgisi, dinleme, okuma, yazma ve konuşma gibi farklı becerileri kapsar. Dilim toplam notunun 

%30’unu oluşturur.  

b) Kanaat Notu: Öğrencilerin derslere devamlılığı, derse aktif katılımları, verilen çeşitli 

ödevlerin tamamlamaları ve dersteki başarıları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerdir. 

Dilim toplam notunun %10’unu oluşturur. 



c) Dilim Ortası Sınavı: Her dilim eğitiminin ortasında yapılan ve öğrencilerin dilim 

içerisinde o zamana kadar aldıkları derslerin içeriklerinden oluşan sınavdır. Dilim toplam 

notunun %20’sini oluşturur. 

d) Dilim Başarı Sınavı: Her dilim eğitiminin sonunda yapılan ve öğrencilerin dilim 

boyunca aldıkları tüm derslerin içeriklerinden oluşan sınavdır. Dilim toplam notunun %40’unu 

oluşturur.  

e) Dilim Ortalama Notu: Bir dilimi kapsayan eğitim dönemindeki başarının rakamsal 

ifadesidir. Uygulanan süreç değerlendirme not ortalamalarının %30'u, kanaat notunun %10'u, 

dilim ortası sınavının %20'si ve dilim başarı sınavının %40'ı toplanarak elde edilen değer Dilim 

Ortalama Notu olarak kaydedilir.  

f) İngilizce Yeterlilik Sınavı: Eğitim yılı sonunda yalnızca İngilizce Hazırlık 

Programında öğrenim gören öğrenciler için uygulanan sınavdır.  

 

Devam Zorunluluğu 

MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin derslere %80 oranında 

devam etmeleri beklenmektedir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, İngilizce Hazırlık 

Programı notlandırmalarından faydalanamazlar.  

(2) Ek kontenjanla hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin devam durumları 

İngilizce Hazırlık Programına başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.  

 

Hazırlık Program Mezuniyeti  

MADDE 8 –  (1) Akademik yılsonunda yalnızca İngilizce Hazırlık Programı 

öğrencileri için uygulanan İngilizce Yeterlilik Sınavının %40’ı ile dört dilim ortalama notlarının 

%60’ı toplanarak hesaplanan Hazırlık Programı toplam başarı notu 100 üzerinden 70 olan 

öğrenciler programdan mezun olurlar. 

 

Çeşitli hükümler  

MADDE 9 – (1) İngilizce Hazırlık Programını tamamlayamayan ve/veya başarısız 

olan öğrenciler daha sonra yapılacak İngilizce Muafiyet Sınavlarına katılabilirler.  

(2) Yapılan tüm sınavlarda başarısız olan öğrenciler istekleri halinde bir sonraki eğitim-

öğretim yılında hazırlık programına devam edebilirler. Hazırlık programına devam etmek 

istemeyen öğrenciler, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamak 

zorundadırlar.  



(3) Ankara Medipol Üniversitesine yatay geçiş yoluyla kayıt olup, daha önce kayıtlı 

olduğu üniversitede İngilizce Hazırlık Programı eğitimi almamış öğrenciler için Ankara 

Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Muafiyet Sınavı yapılır. 

Bu sınavda başarılı olma ve muafiyet şartları üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin 

şartları ile aynıdır.  

(4) Ankara Medipol Üniversitesine yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, 

zorunlu Hazırlık Programı bulunan programlara başlayabilmeleri için bu yönergeyle belirlenen 

muafiyet şartlarını sağlamaları gerekir. Daha önce kayıtlı oldukları üniversitelerin Hazırlık 

Programlarında başarılı olan veya muafiyet koşullarını sağlayan öğrenciler, Ankara Medipol 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık programından da muafiyet 

şartlarını sağlamış sayılırlar. 

(5) İngilizce Hazırlık Programının zorunlu olmadığı birimlerde 2547 sayılı Kanun’un 5. 

maddesinin (i) bendi gereğince verilen zorunlu yabancı dil İngilizce I ve İngilizce II 

derslerinden muaf olmak için ilgili derslerin verildiği dönem başında Ankara Medipol 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan muafiyet sınavından başarılı 

olmak zorunludur. Bu sınavda geçme notu 100 üzerinden 60 olup sınav, yüz yüze veya uzaktan 

gözetimli olarak yapılabilir. Muafiyet sınavından başarılı olan öğrencilerin sınavdan aldıkları 

not, transkriptlerinde rakamsal ifadeyle yer alır ve dönem/yılsonu ortalamasına dâhil edilir. Bu 

husus, muafiyet sınavı başvuru döneminde Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 10 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Ankara Medipol 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili 

mevzuat hükümleri, ilgili Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

 

Yürütme 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 

* Üniversite Senatosu’nun 01.10.2024 tarih ve 24 sayılı kararıyla kabul edildi.  


