İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNERGESİ
AMAÇ
MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi’nde zorunlu veya isteğe bağlı
hazırlık programında okuyan öğrencilere uygulanacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını
belirlemektir.
KAPSAM
MADDE 2- Bu Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi’nde Önlisans ve Lisans programlarda
kayıtlı olup İngilizce Hazırlık öğrenimi görecek öğrencileri ilgilendiren İngilizce Hazırlık
Programı ile ilgili esasları kapsar.
DAYANAK
MADDE 3- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 49’uncu, 2923 sayılı
Kanun’un 3’üncü maddeleri, 04/12/2008 tarih, 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4- Bu Yönergede geçen;
a) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosu’nu,
b) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’nı
c) Hazırlık Programı Koordinatörlüğü: İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğü’nü
ifade eder.

HAZIRLIK PROGRAMININ AMACI
MADDE 5- İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, öğrencilere
kayıtlı oldukları programlarda İngilizce okumaları gereken dersleri ve bu derslerle ilgili her
türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katkıda bulunabilme ve ayrıca
sosyal ve mesleki yaşamda gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi sağlayabilme
yeteneğini kazandırmaktır.
YETERLİK SINAVI ESASLARI
MADDE 6- Öğretim dili İngilizce ve hazırlık programı zorunlu olan bölüm/programlara kayıt
olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında
yapılan İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (ARELİYES) ile belirlenir.
MADDE 7- Aşağıdaki öğrenciler ARELİYES’ten muaftır:
- 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
-

Aşağıda verilen Uluslararası İngilizce Dil Sınavlarından karşılarında gösterilen taban
Başarı Notunu alan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Öğrenimi’nden muaf olup, kayıt
yaptırdıkları bölümlerinde/programlarda öğrenimlerine başlayabilirler.
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TOEFL 550
Bilgisayar destekli TOEFL / Computer-based TOEFL 213
İnternet tabanlı TOEFL / TOEFL-iBT 79-80
Cambridge Proficiency PASS
IELTS 6.5
-

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme
Kurulu tarafından üstteki bentte sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen KPDS sınavında
yüz tam puan üzerinden en az 75 puanla başarılı olanlar

Yukarıda belirtilen sınavlarda alınan puanın bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirmeye
alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.
ARELİYES sonucuna göre yeterliliğine karar verilenler ile 6’ıncı maddede belirtilen koşulları
sağlayan öğrenciler doğrudan önlisans/lisans öğrenimine başlar.
Bu sınava katılmayan veya bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler ile öğretim
dili Türkçe olmakla birlikte kendi isteği ile Hazırlık Programına katılmak isteyenler hazırlık
programına kaydedilirler.
EĞİTİM SÜRESİ VE DEVAM ZORUNLULUĞU
MADDE 8- Hazırlık Programı'nda eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Öğrenciler, derslerin en
az % 85'ine devam etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen
öğrenciler Haziran dönemi Yeterlik sınavına giremezler. Eylül dönemi sınav hakları ise
saklıdır. Bu öğrenciler istemeleri halinde Yaz okuluna devam edebilirler.
SEVİYELER VE HAFTALIK DERS PROGRAMI
MADDE 9- Hazırlık Programında haftada 24 saat ders yapılır. Öğrencilerin İngilizce
öğrenimine hangi seviyede başlayacakları Hazırlık Programı Koordinatörlüğü’nce her
akademik yılın başında uygulanan ARELİYES sonucuna göre belirlenir. Bu sınav sonucunda
hazırlık programına devam etmesi gereken öğrenciler
A. Başlangıç
B.Orta
C. İleri
olmak üzere 3 ayrı seviye programlarına yerleştirilirler.
SINIF DEĞİŞTİRME
MADDE 10- Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen sonra İngilizce okutmanları, bir
öğrencinin bir alt veya bir üst sınıfa geçmesi için öğrenim yılının ilk iki haftası içinde Hazırlık
Programı Koordinatörlüğü’ne başvururlar. Bu başvurunun sadece okutmanlar tarafından
yapılması gerekir. Öğrenciye verilecek bir writing (yazma) sınavı ile seviye değişikliğine
karar verilir. Seviye değiştirme sadece öğrencinin isteğine bağlı değildir. Seviye değişikliği
yapıldıktan sonra öğrenci eski seviyesine dönemez.
NOT SİSTEMİ
MADDE 11- Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilere "Haftalık Sınavlar", "Başarı Sınavları"
ve “Seviye Sonu Başarı Sınavları” verilir. Sınavlar ders dışı saatlerde yapılır. Sınav saatleri ve
yerleri okutmanlar tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca panolarda da sınav tarihleri ile
ilgili duyuru yapılır.
Öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında haftalık sınavlar, aylık başarı sınavlarının
sonuçları göz önüne alınır. Bu sınavların dışında, okutmanlar sınıflarında diledikleri kadar
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sınav yapabilir, ödev verebilir ve öğrencilerin devam durumlarını not ile değerlendirebilirler.
Bu notlar da “Portfolio” notu olarak öğrencinin ortalama notuna etki eder. Sınavların başarı
notu hesaplamasındaki ağırlıkları, dönem ve yıllık ortalama hesaplanmasıyla ilgili oranlar her
eğitim-öğretim yılının başında Hazırlık Programı Koordinatörlüğü’nün önerisi ve Senato’nun
onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
Sınavlarının yapıldığı gün okulda olmayan öğrencinin eğer o gün için öğrencisi olduğu
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir raporu
varsa, giremediği sınavı ortalamaya dahil edilmez. Kabul edilmeyen bir mazeretten dolayı
sınava girmeyen bir öğrencinin ise sınav notu "sıfır" olur. Sınav günlerinde öğrencinin bağlı
olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir
mazereti varsa giremediği sınavın mazeret sınavı İngilizce Koordinatörlüğünce belirlenen bir
tarihte yapılır.
DEĞERLENDİRME VE BAŞARI
MADDE 12- “Seviye Sonu Başarı” notu ve yıl sonu başarı notunun hesaplanması:
Kur sistemi uygulayan hazırlık sınıfları için :
Haftalık sınavlar, başarı sınavları ve “Portfolio” notlarının %50’si ile Seviye Sonu Sınavında
100 üzerinden alınan notun % 50’sinin toplamı “60” ve üstü olan öğrenciler başarılı kabul
edilir ve bir üst seviyeye devam hakkını kazanırlar. “Seviye Sonu Başarı” notu 60’ın altında
olan öğrenciler seviye tekrarı yaparlar.
Yılsonu öğrenci başarısını belirleyen sınav, Haziran ve Eylül dönemi Yeterlik Sınavı ile Yaz
Okulu’na katılan öğrencilerin girebileceği Yeterlik Sınavıdır. Haziran dönemi yeterlik
sınavına ileri seviyeyi başarı ile bitiren ve Seviye Sonu başarı notlarının ortalaması en az 60
olan öğrenciler girebilir. Ayrıca, Orta Seviyeyi başarı ile bitiren, ileri seviye derslerine hiç
devam etmemiş ve/veya ileri seviyede bir kez başarısız olmuş ve başarılı oldukları seviyelere
ait, “seviye sonu başarı notu” ortalamaları 70 ve üstü olan derslere devam hakkını
kaybetmemiş öğrenciler de Haziran dönemi Yeterlik Sınavına girebilirler.
Öğrencilerin Yeterlik Sınavlarında başarı olabilmeleri için 100 tam not üzerinden en az 60
almaları gerekir.
Kur sistemi uygulamayan hazırlık sınıfları için Yılsonu başarı notunun hesaplanması:
Yıl içinde ( 2 dönem ) yapılan bütün haftalık sınavların, başarı sınavlarının ve “Portfolio”
notlarının toplamının %50’si ile Haziran Yeterlik sınavında 100 üzerinden alınan notun %
50’sinin toplamı “60” ve üstü olan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış kabul edilir.

DEVAMSIZLIĞIN HESAPLANMASI
MADDE 13- Hazırlık Programı öğrencileri bir ders yılı içindeki toplam ders saatinin en az %
85'ine devam etmek zorundadırlar. Bu devamsızlık sınırı öğrencilere ders yılı başında ilan
panolarında duyurulur. Öğrencilerin devam durumu öğretim yılı boyunca belirli aralıklarla
okutmanlar tarafından duyurulur. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler sınavlara
giremezler, ortalamaları hesaplanmaz. Bu öğrenciler, o eğitim-öğretim yılı içindeki Haziran
dönemi Yeterlik Sınavına giremedikleri gibi Yaz Okuluna devam hakkını da kaybederler.
Ancak Eylül Yeterlik Sınav hakları saklıdır.

3/4

MAZERET KABULÜ
MADDE 14- Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda "yok" gösterilir.
Okutmanların öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti dolayısıyla öğrencinin devam
edemediği günler devamsızlığından düşülür. 10 gün ve üzeri raporlu olan öğrenciler
(hastalık, kaza, ameliyat vb. gibi durumlarda ) raporlarını ekledikleri bir dilekçe ile öğrencisi
oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu’na sunarlar. Rapor uygun bulunduğu
takdirde öğrencinin devamsızlık hakkı raporun öngördüğü süre kadar uzatılabilir.
YAZ OKULU
MADDE 15- Yaz Okuluna, yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş olan ve en az
“Orta” seviyeyi Bahar dönemi sonunda başaran ve İleri seviyede Bahar döneminde başarısız
olan öğrenciler katılabilir. Bu öğrenciler Yaz Okulu sonunda yapılacak Yeterlik Sınavına
girerler. Başarılı olamadıkları takdirde Eylül’de yapılacak Yeterlik Sınavı hakları saklı
tutulur. Ayrıca, başlangıç seviyesinde üst üste iki kez başarısız olan öğrenciler diledikleri
takdirde Yaz Okulu ücretini ödeyerek misafir öğrenci statüsünde derslere devam edebilirler.
Aynı şekilde diledikleri takdirde Yaz Okulu sonunda yapılacak Yeterlik Sınavı’na girebilirler.
Sınavda başarılı olamadıkları takdirde Eylül ayında yapılacak Yeterlik Sınavı hakları saklı
tutulur.

Yaz Okulunda derslere devam zorunluluğu vardır. Devamsızlığı %10’u aşan öğrenciler
derslere devam hakkını kaybederler. Bu öğrenciler Eylül Yeterlik sınavına girebilirler. Yaz
okuluna katılmak zorunlu değildir. Yaz okuluna katılmak istemeyen öğrenciler Eylül Yeterlik
sınavına girerler.
Yaz okulu sonunda başarılı olma şartları yıl içinde Seviye Sonu Başarı şartları ile aynıdır.
Yaz Programı'na kayıt dönemi Akademik Takvim ile birlikte belirlenir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 16- Bu Yönerge Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 17- Bu Yönergeyi Rektör yürütür.
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