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I. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

1. DÜZEYLER 

 

Öğrenciler akademik yıl başında verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçlarına göre 

gruplandırılarak İngilizce Hazırlık Programında açılan aşağıdaki dört ana düzeyden birine 

yerleştirilir. Bu sınav KHAS İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın ilk aşamasıdır. 

 

TRACK 1  

 

İngilizce bilgi ve becerileri başlangıç düzeyinde olan öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. Bu 

düzeyde öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin temel iletişim yapabilecekleri bir seviyeye 

ulaşması amaçlanır. Bunun için temel sözcük bilgisi ve dilbilgisinin öğrenilmesine ve temel okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem verilir. Düzeyin süresi 16 haftadır 

ve yalnızca Güz Dönem’inde açılır.  

 

 

TRACK 2   

 

İngilizce bilgi ve becerileri temel düzeyin biraz üzerinde, ancak temel sözcük ve dilbilgisi 

bilgilerinin pekiştirilmesine ihtiyaç duyduğu varsayılan  öğrenciler bu düzeye yerleştirilirler. Bu 

düzeyde, İngilizcede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini daha ileri düzeye taşıyan, ve 

sözcük ile dilbilgisini genişleten bir öğretim amaçlanır. Bu düzeyin süresi Güz ve Bahar 

Dönemler’inde 16’şar haftadır. 

 

 

TRACK 3   

 

Bu düzeye 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. Öğrenciler bu düzeyde akademik İngilizce ve becerileri geliştirmeye başlarlar. 

Güz ve Bahar Dönemler’inde 16 haftalık bir öğretim programı içeren bu düzey, Uzatılmış Bahar 

Dönem’inde de 8 haftalık yoğun bir program olarak açılır.  

 

TRACK 4  

 

Bu düzey öğrencilerin hem İngilizce hem de akademik bilgi ve becerilerinin daha da geliştirmeleri 

için olanak sunar. Öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak kendilerini İngilizcede etkin bir biçimde 

ifade edebilecek şekilde iletişim becerilerini sergileyebilmeleri ve akademik düzeyde okumaları, 

dinlemeleri, yazmaları ve konuşmaları beklenir. Güz ve Bahar Döneminde 16’şar hafta olan bu 

düzey, Uzatılmış Bahar Dönem’inde de 8 haftalık yoğun bir program olarak açılır. 
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2. DÜZEYLER ARASI GEÇİŞLER 

 

TRACK 1 

 

GÜZ DÖNEMİ’NDEN BAHAR DÖNEMİ’NE GEÇİŞ 

 

 Track 1’i 0-64 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlar Track 1-A2+ düzeyinden 

devam ederler. 

 Track 1’i 65-100 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlar Track 1-B1 düzeyinden 

devam ederler.  
 

GÜZ DÖNEMİ NOT ORTALAMASI BAHAR DÖNEMİ  

 

TRACK 1               0-64 

 

    TRACK 1-A2+ 

    TRACK 1               65-100 TRACK 1-B1 

  

 

BAHAR ve UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

 

 Bahar Dönem’inde 0-64 arası dönem sonu not ortalaması ile Track 1-A2+’ya devam eden 

öğrenciler Bahar KHAS-İYS’sine ve izleyen akademik yıl başındaki KHAS-İYS’ye giremezler. 

İkinci yıllarında tekrar kaldıkları düzeyden Hazırlık Programına yerleştirilirler.  

 Bahar Dönem’inde 65-100 arası dönem sonu not ortalaması ile Track 1-A2+’ya devam eden 

öğrenciler, Uzatılmış Bahar  Döneminde Track 1-EB1 olarak devam ederler. Bu düzeyi en az 

60 dönem sonu ortalaması ile tamamlayanlar, izleyen akademik yıl başındaki KHAS-İYS’ye 

girmeye hak kazanırlar. Bu öğrenciler için Uzatılmış Bahar Dönemi zorunludur. 

 Bahar Döneminde Track 1-B1’e ilerleyen ve bu düzeyi en az 60 dönem sonu not ortalaması ile 

tamamlayanlar Bahar Dönemi sonundaki KHAS-İYS’ye girme hakkı kazanır.   

 Track 1-B1 düzeyinden KHAS-İYS’ye giremeyen veya girip geçemeyen öğrenciler, dönem 

sonu not ortalamalarına göre Uzatılmış Bahar Dönemi’ndeki uygun düzeylere yerleştirilirler. Bu 

öğrenciler için Uzatılmış Bahar Dönemi zorunludur. 

 

BAHAR DÖNEMİ NOT ORTALAMASI UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

 

TRACK 1-A2+        0-64 

 

- 

 

    TRACK 1-A2+        65-100 
                       TRACK 1-EB1 

 

TRACK 1-B1            0-64 

 

                       TRACK 1-EB1+ 

 

     TRACK 1-B1            65-100 

             

                       TRACK 1-EB2 
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TRACK 2 

 

GÜZ DÖNEMİ’NDEN BAHAR DÖNEMİ’NE GEÇİŞ 

 

 Track 2’yi 0-64 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlar Track 2-B1 düzeyinden 

devam ederler. 

 Track 2’yi 65–100 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlar Track 2-B1+ düzeyinden 

devam ederler. 

 

GÜZ DÖNEMİ NOT ORTALAMASI  BAHAR DÖNEMİ  

 

  TRACK 2                 0-64 

 

TRACK 2-B1 

    TRACK 2               65-100    TRACK 2-B1+ 

  

 

BAHAR ve UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

 

 Bahar Döneminde Track 2-B1 ve Track 2-B1+ düzeylerini en az 60 dönem sonu not ortalaması 

ile tamamlayanlar Bahar Dönemi sonundaki KHAS-İYS’ye girme hakkı kazanır.   

 Bahar Dönemi sonunda KHAS-İYS’ye giremeyen veya girip geçemeyen öğrenciler, dönem 

sonu not ortalamalarına göre Uzatılmış Bahar Dönemi’ndeki uygun düzeylerine yerleştirilirler. 

Bu öğrenciler için Uzatılmış Bahar Dönemi zorunludur. 

 

BAHAR DÖNEMİ NOT ORTALAMASI  UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

TRACK 2-B1              0-64 

 

TRACK 2-EB1+ 

 

     

   TRACK 2-B1            65-100 

  

                       TRACK 2-EB2 

                  

                  TRACK 2-B1+           0-64 

     

                       TRACK 2-EB1+ 

                   

                  TRACK 2-B1+          65-100 

 

                       TRACK 2-EB2 
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TRACK 3 

 

GÜZ DÖNEMİ’NDEN BAHAR DÖNEMİ’NE GEÇİŞ 

 

 Track 3’ü en az 60 dönem sonu not ortalamasıyla tamamlayanlar Güz Dönemi sonunda KHAS-

İYS’ye girebilirler ve sınavda başarılı oldukları takdirde Bahar Dönemi’nde 

fakültelerine/bölümlerine geçme hakkı kazanırlar.  

 Güz Dönemi Track 3’ü 0-64 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlardan KHAS-

İYS’ye giremeyenler veya girip geçemeyenler Track 3-B1+ düzeyinden devam ederler. 

 Güz Dönemi Track 3’ü 65-100 arası dönem sonu not ortalaması ile tamamlayanlardan Güz 

KHAS-İYS’yi geçemeyenler Track 3-B2 düzeyinden devam ederler.  

 

 

GÜZ DÖNEMİ NOT ORTALAMASI  BAHAR DÖNEMİ  

 

TRACK 3   0-64 

 

TRACK 3-B1+ 

   TRACK 3  65-100 TRACK 3-B2 

  

 

BAHAR ve UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

 

 Bahar Dönem sonu not ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler Bahar Dönemi sonunda KHAS-

İYS’ye girmeye hak kazanırlar. 

 Bahar Dönemi sonunda KHAS-İYS’ye giremeyen veya girip geçemeyen öğrenciler, dönem 

sonu not ortalamalarına göre Uzatılmış Bahar Dönemi’ndeki uygun düzeylerine yerleştirilirler. 

Bu öğrenciler için Uzatılmış Bahar Dönemi zorunludur. 

 

BAHAR DÖNEMİ NOT ORTALAMASI UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ 

 

TRACK 3-B1+          0-64 

 

 TRACK 3-EB1+ 

   TRACK 3-B1+        65-100 TRACK 3-EB2 

  

 

TRACK 3-B2           0-100 

 

TRACK 3-EB2 
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TRACK 4 

 

GÜZ DÖNEMİ’NDEN BAHAR DÖNEMİ’NE GEÇİŞ 

 

 Track 4’ü en az 60 dönem sonu not ortalamasıyla tamamlayanlar Güz Dönemi sonunda KHAS-

İYS’ye girmeye hak kazanırlar ve sınavda başarılı oldukları takdirde Bahar Dönemi’nde 

fakültelerine/bölümlerine geçme hakkı kazanırlar. 

 Güz Dönemi’nde KHAS-İYS’ye girme hakkı elde edemeyenler ve girip geçemeyenler Bahar 

Döneminde Track 4’ü tekrar eder. 

 

 

GÜZ DÖNEMİ NOT ORTALAMASI  BAHAR DÖNEMİ  

 

  TRACK 4                 0-100 

 

TRACK 4-B2 

BAHAR ve UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ; 

 Track 4-B2 düzeyini Bahar Dönemi’nde 60 ve üstü dönem sonu not ortalaması ile tamamlayan 

öğrenciler Bahar Dönemi sonundaki KHAS-İYS sınavına girmeye hak kazanırlar.  

 

BAHAR DÖNEMİ NOT ORTALAMASI  UZATILMIŞ BAHAR DÖNEMİ  

 

  TRACK 4-B2                 0-100 

 

TRACK 4-EB2                  

 

3. İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-İYS) 

Sınav içeriği ve KHAS-İYS’ye Giriş Şartları 

Akademik yıl başı, güz ve bahar yarıyılları sonlarında olmak üzere yılda 3 kez yapılan KHAS-İYS 

sınavı dört bölümden oluşmaktadır. 

 

- Yazma (Writing) Bölümü        %30 

- Okuma (Reading) Bölümü       %30 

- Dinleme (Listening) Bölümü   %25 

- Konuşma (Speaking) Bölümü  %15 

 

Akademik yıl başında, KHAS-İYS İngilizce Seviye Tespit Sınavı (STS) ve İngilizce Yeterlik Sınavı 

(İYS) olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. STS’de barajı geçemeyen öğrenciler ikinci aşamaya 
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giremezler. KHAS-İYS sonucu “başarılı” olan öğrenciler, fakültelerindeki bölümlerine doğrudan 

geçmeye hak kazanırlar. Yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ise, STS sonuçlarına göre uygun 

bir düzeye yerleştirilerek, İngilizce Hazırlık Programındaki eğitimlerine başlarlar. 

 

KHAS-İYS’ye girebilmek için öncelikle üniversitede kayıtlı olmak şartı aranır. Güz ve Bahar 

dönem sonunda yapılan İYS sınavları tek aşamalıdır. Öğrenciler, bulundukları düzeye ait 

koşulları sağladıkları ve % 85 devam şartını yerine getirmiş olmaları halinde KHAS-İYS’ye 

girme hakkı kazanırlar. Güz ve Bahar dönemlerinde kayıt donduran öğrenciler, dondurdukları 

dönemin sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na giremezler.   

 

Öğrenciler KHAS-İYS sonuçlarına göre Fakülte / Bölümlerindeki zorunlu İngilizce derslerinden 

muafiyet alırlar. KHAS-İYS sonucu öğrencilere harf notu olarak duyurulur. 

 

KHAS-İYS Sonuçlarına Göre Bölümlere/Fakültelere Geçiş ve Bölümlerdeki Zorunlu İngilizce 

Derslerinden (EL) Muafiyet 

 

KHAS-İYS’ye giren öğrencilerin bu sınavdan geçip bölümlerine/fakültelerine başlayabilmeleri için 

en az 60 puan alması gerekir. Geçiş ve EL derslerinden muafiyet puanları ve harf karşılıkları için 

aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. 

 

                                    Muafiyet Tablosu 

 

 

4. DERS KİTAPLARI 

 

İngilizce Hazırlık Programı’nda eğitim yılı boyunca kullanılacak kitaplar ilk hafta yayınevlerince 

kurulan standlardan temin edilebilir. Kitapların okuldaki standlardan temin edilmesi mecburiyeti 

bulunmamaktadır, ancak yayınevleri burada satılan kitapların piyasadaki en düşük fiyattan 

satılmasını garanti etmektedir. Korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç sayıldığından, 

öğrencilerin orijinal kitap kullanmaları zorunludur.  

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 and below KALIR 
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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 becerilerini, sınıf içi aktiviteler, ödevler, portfolyo ve 

ek çalışmalarla geliştirirler. Dinleme-anlama ve konuşma becerilerini ders kitapları, interaktif 

araçlar ve portfolyo kullanarak geliştirirler. Öğrenciler ders dışında internet üzerinden sunulmuş 

aktiviteleri kullanabilir ve ofis saatlerinde öğretim görevlilerinden destek alabilirler.  

 

6. SINAV ve DEĞERLENDİRME 

 

Öğrencilerin dönem sonu başarı ortalamaları aşağıdaki verilere göre hesaplanır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progres Testler 

Progres Test’ler dilbilgisi ve kelime bilgisi olmak üzere iki bölümü kapsar. 

 

Ara Sınav 

Ara sınav, sınav yapıldığı tarihe kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav Listening, 

Reading, Writing olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Seviyelere göre farklılık gösterebilir. 

 

Dönem Sonu Final Sınavı 

Dönem sonu sınavı, her dönemin sonuna kadar görülmüş olan tüm eğitim içeriğini kapsar. Sınav 

Dinleme, Okuma,Yazma ve Konuşma olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.  Konuşma bölümü 

kaydedilir. 

 

Performans Portfolyosu 

Performans portfolyosu yazma ve konuşma becerilerini ve bu becerilerin gelişimini ölçer. 

Öğrencinin yazma ve konuşma çalışmaları dönem boyunca değerlendirilir. 

 

 

 

Progress Test 1  10% 

Progress Test 2                        15% 

Ara Sınav 25% 

Dönem Sonu Final Sınavı     35% 

Performans Portfolyosu     10% 

Katılım 5% 
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Derse Katılım 

İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, sınavlardaki başarılarına ek olarak, ders içinde gösterdikleri 

katılıma göre değerlendirilirler. Bu değerlendirmede öğrencilerin devamsızlıkları, derse katılımları, 

ödevlerine gösterdikleri hassasiyet ve sınıf içi genel davranışları baz alınır.  

 

7. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
 

Sınav sonuçları ve ortalamalara itiraz, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılır. 

Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, imzalı bir dilekçenin 

İngilizce Hazırlık Programı öğrenci işlerine teslim edilmesi yoluyla yapılır. 

 

8. OFİS SAATLERİ 

 

Her öğretim görevlisinin haftalık ders programı ofislerinin kapısında bulunur. Öğrenciler, yardım 

almaları gerektiğinde yada soruları olduğunda ofis saatlerinde öğretim görevlilerinden randevu 

alarak destek alabilirler.   

 

9. SPARKS 

 

Hazırlık Programı öğrencilerinin sınav notlarını ve devam durumlarını takip etmek üzere 

kurulmuş online bir veritabanıdır. Devam durumlarının takibi öğrencilerin sorumluluğundadır. 

Şifreniz, kayıt işlemleri sırasında, e-posta adresinize gönderilmiş olan, 6 haneli bir rakamdan oluşan 

şifredir. Şifrenizi kaybettiğiniz takdirde hemen Bilgi İşlem Destek Birimi’ne başvurunuz. 

Bilgilerinizde eksiklik varsa önce öğretim görevlisine daha sonra öğrenci işleri sorumlusuna  

durumunuzu aktarınız. 

 

10. HAZIRLIK PROGRAMINDAN MUAFİYET  
 

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için öğrencilerin, KHAS-İYS’den başarılı 

olmaları (en az 60 puan almaları) veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı alarak 

belgelerini üniversiteye teslim etmeleri gerekmektedir. Yeterli puanı aldıkları takdirde bağlı 

bulundukları fakültelerin 1. sınıfından eğitimlerine devam etmeye hak kazanırlar. İngilizce Hazırlık 

Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan 

alınması gereken en düşük puanlar Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 21.12.2016 tarih ve 

2016/15 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Academik 

78 C C 

60 (her bölümden en 

az 59) 

2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli 
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TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilebilmesi için kurum kodu (7524) belirtilerek alınmış olması 

ve Türkiye’de devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. 

Ayrıca, yurtdışındaki tüm  TOEFL merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri geçerli kabul 

edilir. 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. 

 

 

11. NEREYE GİTMELİYİM? / KİME SORMALIYIM? 
 

Akademik program, sınav sonuçlarına itirazlar, duyurular, dilekçeler ve Sparks/  Blackboard ile 

ilgili konular                                       Öğrenci İşleri Birimi 
 

Tüm kod ve teknik işlemler ve internet bağlantıları için                                Bilgi İşlem Destek 

Birimi 

 

 

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, 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.  
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2. ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI 

 

 İngilizce Hazırlık Programı’nda uygulanan eğitim dahilinde her dönem 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, bu durum sınıf düzenini 

bozacağından derse alınmazlar. Bu durumda öğrenciler bir sonraki dersi beklemek 

zorundadırlar.  

 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 ve ödevlerde kasten ve 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. 

 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 ve dışında 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 
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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. 

 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. 

 

 

4. DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU 

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı öğrencileri, her dönem için toplam ders saatinin 

en az %85’ine devam etmek zorundadır. Öğrenciler devamsızlık durumlarını kendileri takip etmekle 

yükümlüdür. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dönem sonu sınavlarına ve İngilizce Yeterlik 

Sınavı’na (KHAS - IYS) giremezler. Herhangi bir nedenle derse girmeyen, derse geç kalan veya 
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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.  

 

Öğrenciler, birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeş ve eşin) vefatında ölüm raporu 

getirmeleri halinde üç gün izinli sayılırlar.  

 

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. 

 

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.  

 

 

5. AZAMİ ÖĞRETİM SÜRESİ VE EK SINAV HAKLARI 

 

Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programında azami eğitim 

süresi iki akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan 

öğrencilerin  programla ilişiği kesilir. İngilizce Hazırlık Programı’nda devam yükümlülüklerini 

yerine getirdikleri halde başarısızlık nedeniyle, Üniversite ile ilişiği kesilecek olan Hazırlık Sınıfı 

öğrencilerinin, üç yıl içinde kullanacakları üç KHAS yeterlilik Sınavı (KHAS-İYS) hakkı daha 

bulunmaktadır. Sınav haklarını belirlenen tarihler içinde Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından 

kabul edilen uluslararası sınavlardan istenen puanı aldıklarını belgeleyerek de kullanabilirler. 

KHAS-İYS girecek öğrencilerin ilan edilen sınav tarihinden en az 5 gün önce bir dilekçe ile Yabancı 

Diller Yüksek Okulu Müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Bu süre içinde başvuru yapmayan 

öğrenciler sınavlara alınmayacaklardır. 
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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. 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.  


