BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
Kabul eden makam, tarih ve sayı : Senato, 06.09.2018 / 8
Ek ve değişiklikler
: Senato, ………..201.. /…
Ek ve değişiklik kontrol tarihi
: …/……/……

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç:
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programı’ndaki eğitim-öğretime, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin
ilkeleri belirlemektir.
Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Beykoz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce
Hazırlık Programı’ndaki öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak:
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 44’üncü ve 49’uncu
maddeleri ile Yükseköğretim Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Beykoz
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince
hazırlanmıştır.
Yabancı Dil Hazırlık Programı’nın Amacı:
MADDE 4- (1) Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim-öğretimin
amacı; öğrencilere Üniversite’nin lisans ve önlisans programlarında İngilizce dilinde öğrenim
görebilecek düzeyde yeterlik ve yetkinlik kazandırmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti ile İlgili Esaslar
İngilizce Hazırlık Programı’ndan Başarılı (Muaf) Olma, İngilizce Yeterlik Sınavı
(Beykoz-PROF) ve Sınava Giriş Koşulları:
MADDE 5- (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kaydolan öğrencilerin İngilizce
Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz University
Proficiency Test: Beykoz-PROF) yapılır. Bu sınavda, 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alan
öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmuş sayılırlar ve kayıt yaptırdıkları
programın birinci sınıfına veya kayıt türüne göre Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği sınıflara
devam ederler.
1

(2) Beykoz-PROF Sınavı’nda öğrencilerin, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma-anlama, yazma,
dinleme ve konuşma becerileri ölçülür.
(3) Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı tarafından verilen Beykoz-PROF
Sınavı’na giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üniversiteye yeni kayıt olmuş öğrencilerin yerleştikleri İngilizce lisans/önlisans
programlarına başlamadan önce geçmeleri zorunlu Beykoz-PROF Sınavı’na giriş hakkını elde
edebilmeleri için dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma-anlama ve yazma becerilerini ölçen
sorulardan oluşan Beykoz Üniversitesi İngilizce Seviye Belirleme (Beykoz University
Placement Test: Beykoz-PLET) Sınavı’na girmeleri, bu sınavda sorulan 60 çoktan seçmeli
soruda en az 30 soru net (doğru) yapmaları (4 yanlış 1 doğruyu götürür) ve yazma sorusunu B1
(orta: intermediate) düzeyinde yanıtlamaları gerekmektedir.
b) İngilizce Hazırlık Programı derslerine devam eden öğrencilerin modül sonlarında verilen
Beykoz-PROF Sınavı’na girebilmeleri için, B1 düzeyini “80 (seksen) ve üzeri” bir puanla; B1+
düzeyini ise 65-79 arasında bir puanla bitirmeleri gerekmektedir.
c) Gerekli koşulları yerine getirmediği için modül sonlarında verilen Beykoz-PROF Sınavı’na
giremeyen veya bu sınav(lar)a girmiş olduğu halde başarısız olan tüm İngilizce Hazırlık
Programı öğrencileri, bir akademik yıl boyunca “devam” durumunda olmak koşuluyla, bir
sonraki akademik yılın başında verilen Beykoz-PROF Sınavı’na girebilirler.
d) Bahar Yarıyılı veya 1 (bir) akademik yıl kayıt dondurmuş öğrencilerin Beykoz-PROF
Sınavı’na giriş koşulu, Madde 5’in 1’inci, 2’inci ve 3’üncü fıkralarında yeni kayıt yaptıran
öğrenciler için belirtilen sınava giriş koşuluyla aynıdır.
e) Dondurduğu kaydını Güz Yarıyılı sonunda açtıracak öğrenciler ise, İngilizce Hazırlık
Programı Akademik Takvimi’nde belirtilen tarihte girecekleri Beykoz-PLET Sınavı’nda
başarılı olmaları halinde, Güz Yarıyılı sonunda verilen Beykoz-PROF Sınavı’na girme hakkı
elde ederler.
(4) Türkçe veya %30 İngilizce olan programlarda öğrenci olup yatay geçişle Üniversite’nin
İngilizce bir programına yerleşmek isteyen öğrenciler için aşağıdaki süreç uygulanır.
a) Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen 2. ve üzeri sınıf öğrencileri ile
yan dal / çift anadal yapmak üzere başvuran Türkçe program öğrencileri, Beykoz-PLET
Sınavı’na girmeden Beykoz-PROF Sınavı’na girerler; bu sınavda başarısız olan öğrenciler,
başvurdukları programlara kabul edilmezler.
b) Hazırlık veya 1. sınıftayken kurumlar arası yatay geçişle Üniversiteye başvuru yapan
öğrenciler, Beykoz-PROF Sınavı’nda başarılı olamadıklarında, yatay geçişe kabul onayı
aldıktan sonra, girecekleri Beykoz-PLET Sınavı sonucuna uygun olarak İngilizce Hazırlık
Programı’nda öğrenime başlarlar.
c) Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenimlerine devam ederken kurum
içi yatay geçişle program değiştiren öğrencilerin, yatay geçiş öğrencileri için verilen BeykozPROF Sınavı’na giriş hakları bulunmaz; bu öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki
öğrenimlerine devam ederler.
(5) İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) sayılma koşulları, program dili İngilizce
ve Türkçe olan tüm program öğrencileri için aynıdır.
2

İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muafiyet İçin Kabul Edilen Kurum-dışı (Harici) Dil
Yeterlik Belgeleri:
MADDE 6- (1) Öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puanları gösteren
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen dil yeterlik belgeleri ile
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak için başvuru yapabilir. YDS / e-YDS / YÖKDİL
Sınavlarından birinden 60 puan ve üzeri puan almak, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet
için yeterlidir.
(2) Son iki yıl içinde alınmış, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası sınavlara
ait bir belge ile de İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmek için başvuru yapılabilir.
Uluslararası sınav belgeleri ve kabul edilen en az puanlar, TOEFL IBT 72, CAE C ve Pearson
PTE Academic 55’dir.
(3) Başka kurumlardan Beykoz Üniversitesi’ne geçiş yapacak öğrenciler, geldikleri
üniversitenin program dili %100 İngilizce olan öğrencileri için kabul ettiği başarı puanı ile
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olduklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri ve son 2 yıl
içinde bölüm derslerine devam ediyor olduklarını belgelemeleri halinde İngilizce Hazırlık
Programı’ndan muaf olma hakkını elde ederler. Geldikleri kurum, yurtdışı bir üniversite ise, bu
üniversitenin YÖK tarafından tanınır olduğunu gösterir belgenin/belgelerin ibrazı gerekir. İbraz
edilen belgeler Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde ise, belgelerin noter tasdikli tercümesinin
olması şartı aranır.
(4) Üniversiteye kayıt olunan tarih baz alınarak, en az son 3 yılında, İngilizcenin resmi ve anadil
olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim-öğretim
kurumlarında (lise, üniversite) öğrenim gördüğünü belgeleyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık
Programı’ndan muaf olurlar.
(5) Bu maddenin 1’inci, 2’inci ve 3’üncü fıkralarında belirtilen kurum-dışı dil yeterlik belgeleri
ibraz edilmeden önce Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nden belgelerin “uygunl uk”
onayının alınması gerekir; kurum-dışı dil yeterlik belgeleri için uygunluk onayı alamayan
öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için, Üniversiteye ilk kez
kayıt yaptıran öğrenciler, Madde 5’in 1’inci, 2’inci fıkraları ile 3’üncü fıkranın a, b ve c
bentlerinde belirtilen Beykoz-PLET Sınavı ve Beykoz-PROF Sınavı süreçlerini takip etmeleri
gerekir.
İngilizce Hazırlık Programı’na Devam Ederken Programdan Muaf Olma (Düzensiz
[Irregular] Öğrenciler):
MADDE 7- (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden ve Güz Yarıyılı sonunda
İngilizce dil yeterlilik koşullarını yerine getiren öğrenciler ile kurum-dışı dil yeterlik belgesini
(TOEFL; CAE gibi) Güz Yarıyılı sonuna kadar teslim eden öğrenciler, öğrenim görecekleri
lisans ve önlisans programlarında Bahar Yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt yaptırırlar.
(2) İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler de isterlerse öğrenim
görecekleri programın Bahar Yarıyılında açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler; bu
öğrencilerden, Hazırlık Programı’nda başarılı olma şartı aranmaz; ancak öğrenciler, Yabancı
Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ve Beykoz Üniversitesi Öğrenci İşleri’ne, bölümlerindeki
programa geçmek istediklerini bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.
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(3) Birinci akademik yılın sonunda, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim gören
öğrencilerin başarı durumlarına bakılmaksızın bölüm derslerine kayıtları yapılır; Program’da
başarısız olmuş öğrenciler, takip eden akademik yılda yapılacak İngilizce Hazırlık Programı
destek sınıfı derslerine katılmak istedikleri takdirde bir dilekçeyle bu isteklerini Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
(4) Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile isteğe bağlı
İngilizce Hazırlık Programı’na katılan öğrenciler, istedikleri takdirde, Hazırlık Programı
sonundaki yaz öğretiminde kayıtlı oldukları lisans/önlisans eğitim-öğretim programında açılan
ilk yıl derslerinden, ders alabilirler.
İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Hakkının Geçerlik Süresi:
MADDE 8- (1) Program dili Türkçe olan lisans / önlisans öğrencileri için, İngilizce Hazırlık
Programı’nda öğrenime devam ederken B1+ düzeyini 80 (seksen) ve üzeri bir puanla bitirerek
veya Beykoz-PROF Sınavı’ndan 60 ve üzeri bir puan alarak kazanılmış İngilizce Hazırlık
Programı muafiyet hakkının geçerlik süresi 2 (iki) akademik yıldır.
(2) Beykoz-PROF Sınavı’ndan başarılı olarak veya B1+ düzeyini 80 (seksen) ve üzeri bir puan
ile geçmek suretiyle İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olan Türkçe lisans ve
önlisans programı öğrencileri, muafiyetlerinden sonraki iki yıl içerisinde, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavı’na girerek Üniversitenin İngilizce öğretim yapılan bir programına tekrar
kaydoldukları, kurum içi yatay geçiş yoluyla İngilizce bir programa yerleşmek istedikleri veya
İngilizce bir programda yan dal / çift anadal yapmak için başvurdukları takdirde bu öğrencilerin
İngilizce yeterlik kazanımları geçerli kabul edilir.
(3) İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olan ve yerleştikleri program dili İngilizce olan
öğrencilerin kazandıkları muafiyetin geçerlik süresi, lisans ve önlisans programlarında öğrenim
gördükleri süre boyunca devam eder. Lisans/önlisans programını tamamlayan bu öğrenciler,
program bitirdikleri akademik yılın sonunda Üniversitede başka bir lisans/önlisans programına
tekrar yerleşme hakkını kazanmaları halinde muafiyet geçerliliklerinden yaralanırlar.
Kurum-dışı (Harici) Dil Yeterlikleriyle Kazanılan Muafiyetinin Geçerlik Süresi:
MADDE 9- (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen ve
Senato’nun belirlediği puanı gösteren dil yeterlik belgelerinde, ÖSYM’nin belirlediği belge
geçerlik süreleri dikkate alınır.
(2) Üniversite Senatosu’nun kabul ettiği uluslararası geçerliği olan harici dil yeterlik
belgelerinin (TOEFL, Pearson PTE Academic, CAE) geçerlik süresi azami 2 yıldır.
(3) Başka üniversitelerin, %100 İngilizce program öğrencileri için açtığı İngilizce Hazırlık
Programını başarıyla bitiren program dili Türkçe lisans/önlisans öğrencilerinin, geldikleri
kurumdaki İngilizce Hazırlık Programı muafiyet kazanımlarının geçerlik süresi 2 (iki) yıldır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Süresi:
MADDE 10- (1) Zorunlu ve isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görme
süreleri için 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 44’üncü madde hükümleri ve Beykoz
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler
uygulanır.
(2) İngilizce Hazırlık Programı’nda normal öğretim süresi 1 (bir), azami öğretim süresi 2 (iki)
akademik yıldır. Öğretim dili İngilizce olan program öğrencileri, birinci akademik yılın
sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nda başarılı olamazlarsa, bir sonraki akademik yılın
İngilizce Hazırlık Programı derslerine devam ederler.
(3) 2. akademik yılda da başarı gösteremeyen öğrencilerin ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilen
öğrenciler derse devam hakkını kaybederler. Ancak, ilişikleri kesildikten sonraki 3 (üç)
akademik yıl içinde Hazırlık Programı’nda verilen Beykoz-PROF Sınavları’na girip geçmeleri
ve/veya geçerli kurum-dışı dil yeterliklerinden birini ibraz etmeleri halinde kayıtları tekrar açılır
ve programlarındaki dersleri almaya devam ederler.
(4) İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıt dondurma süresi azami 2 (iki) akademik yarıyıldır.
Kayıt dondurulan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
Yatay Geçiş Yapan veya Üniversiteye Tekrar Yerleşen Öğrencilerde İngilizce Hazırlık
Programı Öğrenim Süresi:
MADDE 11- (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime devam ederken kurum içi yatay
geçişi gerçekleşen öğrenciler ile geldiği kurumun İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim
gördüğü sırada kurumlar arası yatay geçişle Üniversiteye yerleşmiş program dili İngilizce lisans
/ önlisans öğrencilerinin bir önceki programlarında devam ettikleri İngilizce Hazırlık Program
öğrenim süreleri, kayıt yaptırdıkları programda devam edecekleri İngilizce Hazırlık Program
öğrenim sürelerine eklenir.
(2) İngilizce Hazırlık Programına devam ederken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile
yeniden İngilizce bir programa yerleşen öğrencilerin Üniversiteye tekrar yeni kayıt yaptırmaları
halinde bu öğrencilerin İngilizce Hazırlık Program süresi yeniden başlatılır.
Öğretim Planları ve Dersler:
MADDE 12- (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda, her düzey sınıfında dersler ve bunların
haftalık ders saatleri ile İngilizce Hazırlık Programı Akademik Takvimi, Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(2) İngilizce Hazırlık Programı Akademik Takvimi, Lisans ve Önlisans Akademik
Takviminden farklılık gösterebilir.
(3) İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim, 3 modülden oluşur. Modül 1 (Güz Yarıyılı) ve
Modül 2 (Bahar Yarıyılı)’de öğrenim yaklaşık 16 (on altı) hafta, Modül 3 (Yaz Öğretimi)’nde
ise yaklaşık 7 (yedi) hafta sürer.

5

(4) Modül haftaları ve modül sayıları, bir sonraki akademik yılın ihtiyacına göre değişiklik
gösterebilir.
(5) Beykoz-PLET Sınavı’nda 30 net ve üzeri bir sayıda doğru yanıtlama yapmadıkları için
Beykoz-PROF Sınavı’na giriş hakkı bulunmayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni (Common European Framework
of Reference for Languages: CEFR) standartları baz alınarak düzey karşılıkları belirlenen A1
(başlangıç) veya A2 (orta öncesi) düzeyinde sınıflara yerleştirilirler; Beykoz-PROF Sınavı’na
girip başarılı olamayan öğrenciler ise yine Beykoz-PLET Sınavı sonuçlarında yaptıkları net
doğru sayısına göre B1 (orta) ve B1+ (orta+) düzeyinde sınıflara yerleştirilirler.
(6) 16 hafta süren Modül 1 ve Modül 2’de, birleşik düzeylerde (A1-A2, A2-B1, B1-B1+) veya
tek düzeyde (B1+), 7 hafta süren Modül 3’de ise tek düzeyde (A1, A2, B1, B1+) dersler yapılır.
Girdiği Beykoz-PROF Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler, takip eden modülde verilecek
Beykoz-PROF Sınavı’na hazırlık amacıyla oluşturulmuş sınıflarda (Preparation for Proficiency
Test- Prep-PT) öğrenim görmeye devam ederler.
Modül Sınavları:
MADDE 13- (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı öğretimi süresince aşağıda belirtilen sınavlar
ve değerlendirmeler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen sınav
takvimine göre yapılır. Mazeret verilen ve verilmeyen modül sınavları aşağıdaki a ve b
bendinde anlatılmıştır.
a) Kısa, mazereti olmayan sınavlar: Öğrencilerin, kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma ve/veya
dinleme becerisini ölçen ve süresi 30 (otuz) dakikayı aşmayan sınavlar (quiz, task) ile proje
olarak verilen sınavlar, önceden hazırlık gerektiren yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlar
ve online sınavlardır. Bu sınavlar, ilgili modülün ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur;
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde bu sınavların tarihlerinde
ve/veya sayısında değişiklik yapabilir. Kısa sınavların not ağırlıkları, Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.
b) Uzun, mazereti olan sınavlar: Yazma ve konuşma becerisi sınavları, dilbilgisi, kelime bilgisi,
okuma ve dinleme becerilerini ölçen “arasınav (midterm exam)” ile dilbilgisi, kelime bilgisi,
okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçen “modül-sonu sınavı (end of module
exam)”dır. Bu sınavlar, ilgili modülün ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur; Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü gerekli gördüğü zorunlu hallerde bu sınavların tarihlerinde ve/veya
sayısında değişiklik yapabilir. Uzun sınavların not ağırlıkları, Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü tarafından belirlenerek akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.
Modül Başarı Notu ve Bir Üst Düzeye Geçme:
MADDE 14- (1) Öğrenim görülen modülü en az 65 (altmış beş) puan ortalama ile tamamlayan
öğrenciler, ilgili modülden “başarılı” sayılırlar ve bir üst düzeydeki derslerine devam hakkını
elde ederler; modül ortalaması 64 puan ve altında kalan öğrenciler ilgili modülden başarısız
sayılırlar ve takip eden modülde kaldıkları düzey derslerini tekrar ederler.
(2) Modül sonu düzey belirleme skalası aşağıdaki gibidir:
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a) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle A1 (başlangıç) düzeyinde başlayan A1-A2
öğrencilerinin bir sonraki modülde öğrenim görecekleri düzeyler;
0-44 puan ortalama ile modülü tamamladıklarında A1 (başlangıç) tekrar,
45-64 puan ortalama ile tamamladıklarında A2 (orta öncesi) tekrar,
65 ve üzeri puan ortalama ile B1 (orta) olur.
b) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle A2 (orta öncesi) düzeyinde başlayan A2-B1
öğrencilerinin bir sonraki modülde öğrenim görecekleri düzeyler;
0-44 puan ortalama ile modülü tamamladıklarında A2 (orta öncesi) tekrar,
45-64 puan ortalama ile tamamladıklarında B1 (orta) tekrar,
65 ve üzeri puan ortalama ile B1+ (orta +) olur.
Modülü 80 (seksen) ve üzeri puanla bitiren öğrenciler, modül sonunda verilen Beykoz-PROF
Sınavı’na girerler; bu sınavda başarısız olurlarsa takip eden modülde B1+ düzeyinde ve PrepPT (Preparation Courses for Proficiency Test) İngilizce Hazırlık Programı derslerine devam
ederler.
c) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle B1 (orta) düzeyinde başlayan B1-B1+
öğrencilerinin bir sonraki modülde öğrenim görecekleri düzeyler;
0-44 puan ortalama ile modülü tamamladıklarında B1 (orta) tekrar,
45-64 puan ortalama ile tamamladıklarında B1+ (orta +) tekrar olur.
65-79 puan ortalama ile modülü tamamlayan öğrenciler, modül sonunda verilen Beykoz-PROF
Sınavı’na girerler; bu sınavda başarısız olurlarsa takip eden modülde, Prep-PT derslerine
(Preparation Courses for Proficiency Test) devam ederler.
Modülde 80 (seksen) ve üzeri bir puan alarak üstün başarı gösteren B1+ öğrencileri, İngilizce
Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılır ve takip eden yarıyılda öğrenim görecekleri programda
açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler.
d) İngilizce Hazırlık Programı’nda modüle B1+ (orta+) düzeyinde başlayan B1+
öğrencilerinin bir sonraki modülde öğrenim görecekleri düzeyler;
0-64 puan ortalama ile tamamladıklarında B1+ (orta +) tekrar olur.
65-79 puan ortalama ile modülü başarıyla tamamlayan öğrenciler, modül sonunda verilen
Beykoz-PROF Sınavı’na girerler; bu sınavda başarısız olurlarsa takip eden modülde, Prep-PT
derslerine (Preparation Courses for Proficiency Test) devam ederler.
(3) B1+ düzeyinde 80 (seksen) ve üzeri bir puan alarak üstün başarı gösteren B1+ öğrencileri,
İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar ve takip eden yarıyılda öğrenim görecekleri
programda açılmış olan derslerine kayıt yaptırabilirler.
(4) Yaz öğretimine katılmayan İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin, bir sonraki akademik
yılda devam etmek istedikleri İngilizce Hazırlık Programı “destek derslerine” hangi düzeyde
başlayacakları, yeni akademik yılın başında verilen Beykoz-PROF Sınavı’ndan aldıkları
puanlara göre belirlenir.
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(5) Öğrenciler, sınav not bilgilerini, Eğitim ve Öğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan Öğrenci Bilgi
Sistemi (OIS)’den takip etmekle yükümlüdürler.
Sınav Notuna İtiraz:
MADDE 15- (1)- Sınav notuna itiraz süreci, Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans EğitimÖğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür ve
sonuçlandırılır; ancak, itiraz edilen bir sınavın sonucunda başka bir sınava girişi belirleyecek
bir durum söz konusu olması halinde, sınava itiraz süresi değişiklik gösterebilir.
Ders Materyalleri
MADDE 16- (1) Her modüle başlarken öğrencilere, derslerde hangi ders materyallerinin
kullanılacağı bilgisi verilir.
(2) İngilizce Hazırlık Programı öğrenciler, derslere, tüm ders materyalleri ile katılmakla
yükümlüdürler.
Derse Devam Zorunluluğu ve Devamsızlık Mazeretlerinin Kabulü
MADDE 17– (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin
bir modül boyunca devamsızlığı, ilgili modülün toplam ders saatinin %20’sini geçemez.
Devamsızlığı bu oranı aşan öğrenciler, devamsızlıkları için geçerli bir belge ibraz etmemeleri
halinde, modül sonunda yapılacak modül-sonu sınavına giremezler.
(2) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu
süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal
etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler
devamsızlık olarak işlenmez. Ancak bu süreler toplam ders saatinin %50’sini geçemez.
(3) Sağlık nedeniyle, modül toplam ders saatinin %30’un üzerinde bir oranda devamsızlık
yapan öğrenciler, modül sonu sınavına girebilmek için tam teşekküllü “devlet” hastanesinden
alınmış heyet raporunu, ibraz etmek zorundadırlar.
(4) Modül toplam ders saatinin %40 oranından fazla derslere devam etmeyip devamsızlık
mazereti olarak hiçbir resmi belge ibraz etmeyen öğrenciler, derslere devam hakkını kaybeder
ve ilgili modülden kalırlar. Bu öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’nın sunduğu etüt
derslerinden veya materyallerden yararlanma hakları bulunur.
(5) Modül toplam ders saatinin %30 oranında derslere devam etmeyip devamsızlık mazereti
olarak hiçbir resmi belge ibraz edemeyen ancak modül sonu başarı ortalaması en az %80 olan
öğrencilerin durumu, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nda değerlendirilerek
öğrencinin mazeret belgesi olmadan modül sonu sınavına girip giremeyeceğine karar verilir.
(6) Prep-PT derslerine devam eden öğrenciler, %20’lik devamsızlık sınırını aşmaları halinde,
geçerli mazeret belgelerini rapor teslim süreleri içinde ibraz edemezlerse, ilgili modül sonunda
verilen Beykoz-PROF Sınavı’na giremezler.
(7) İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler kayıt dondurmak için başvuru
yaptıklarında, kayıt dondurma süreci tamamlanıp resmileşinceye kadar İngilizce Hazırlık
Programı’ndaki derslerine katılmakla yükümlüdürler; kayıt dondurma onayı resmileşinceye
kadar derslere devam etmeyen öğrencilerin kayıt dondurma işlemi “ret” alması halinde
devamsızlıkları nedeniyle oluşan akademik kayıplarından Üniversite sorumlu değildir.
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(8) Bir modülde yapılan devamsızlık süresi, diğer modülde yapılan devamsızlık sürelerine
eklenmez.
(9) Öğrenciler, devamsızlık bilgilerini, Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi içinde yer alan Öğrenci
Bilgi Sistemi (OIS)’den takip etmekle yükümlüdürler.
Mazeret Belgesi Teslim Süresi ve Mazeret Sınavı’na Girme Koşulları:
MADDE 18- (1) Öğrenciler, raporlarını, bir dilekçe ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci İşleri’ne, en geç rapor bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş
günü içinde teslim etmek zorundadırlar.
(2) %20 devamsızlık limitini aştığı halde geçerli herhangi bir belge ibraz etmeyen öğrenciler
ile belgeleri olduğu halde belge teslim süresini aşan öğrenciler modül sonu sınavına giriş
hakkını kaybederler.
(3) Mazeret sınavına girecek öğrencilerin rapor teslimi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Rapor teslim süresi, mazeret sınavı verilen yazma, konuşma, arasınav ve modül-sonu sınavı
tarihlerini kapsaması halinde 5 (beş) iş günü teslim süresi beklenmez; mazeret sınav tarihine
uygun olarak, rapor teslimi mazeret sınavı tarihinden daha erken bir süre içinde (en geç bir gün
öncesine kadar) yapılır.
b) Mazeret sınavı öncesinde belge ibrazı gerçekleşmemesi halinde öğrenci, mazeret sınavına
giremez.
c) Girilemeyen mazeret sınavları için başka bir mazeret sınavı verilmez.
d) Beykoz-PROF Sınavı’nın mazeret sınavı bulunmamaktadır; bu sınava giremeyen öğrenciler,
akademik takvime uygun süre içinde geçerli bir kurum-dışı (harici) dil yeterlik belgesi ibraz
edebilirler.
e) Mazeret sınavlarına girecek öğrenciler, sınava giriş tarih ve sınav yeri ile ilgili
bilgilendirmeyi İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci İşleri’nden takip etmekle yükümlüdürler.
Yaz Öğretimi Modül 3 Derslerine Devam
MADDE 19- (1) Bahar Yarıyılı sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla
tamamlayamayan öğrenciler, 2. Modül (Bahar Yarıyılı) sonu puanlarına uygun düzeylerde 3.
Modül sınıflarında öğrenimlerine devam ederler.
(2) Modül 3 (Yaz Öğretimi) yaklaşık 7 hafta sürer ve ücretsizdir.
(3) Yaz Öğretimi sonunda verilen Beykoz-PROF Sınavı’na B1 ile B1+ düzeyinde olan ve
sınava giriş için gerekli devam ve puan koşullarını yerine getiren öğrenciler girerler.
(4) A1 ve A2 düzeylerinde yaz öğretiminin yapılabilmesi için bu düzeyde en az 15 öğrencinin
yaz öğretimi derslerine devam etmesi şartı aranır. Senato, gerekli gördüğü hallerde bu sayıda
değişik yapabilir.
(5) Yaz Öğretiminde sınıf açılamadığı durumda destek almak isteyen A1 ve A2 düzey
öğrencileri, Öğrenci Akademik Destek Birimi (ACUT)’nde verilecek etütlerinden
yararlanabilirler; etütler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve
öğrencilere duyurulur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller:
MADDE 21- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Beykoz Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 22- (1) Bu yönergenin yayımlanmasıyla birlikte 22 Ağustos 2017 Tarih ve 2017/9
Sayılı Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE- (1) 2017-2018 Akademik Yılında İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim
görüp başarısız olan ve İngilizce Hazırlık Program öğrenimlerine 2018-2019 Akademik Yılında
da devam edecek öğrenciler için de uygulanır.
(2) İngilizce Hazırlık Programı’nda, 2017-2018 yılında eğitim-öğretim gören öğrencilerin bu
Akademik Yıl sonuna kadar olan İngilizce Hazırlık Programı muafiyeti için İngilizce Yeterlilik
Sınavı geçme notu, yürürlükten kaldırılan 22.08.2017 Tarih ve 2017/9 Sayılı İngilizce Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uyarınca 100 üzerinden 70’tir.
Yürürlük:
MADDE 23- (1) Bu Yönerge 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerlidir.
Yürütme:
MADDE 24 (1) Bu Yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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