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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstinye Üniversitesi’nde yürütülen İngilizce hazırlık sınıfı 

programlarının eğitim, öğretim ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.  

(2) Yönerge; ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen ve İngilizce Hazırlık 

Programı’nı tamamlaması gereken öğrencileri kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 2 – (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 ve 49 uncu maddesi ile 

23/03/2016 ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

Madde 3 – (1) Bu yönergede geçen: 

a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanlıkları, Yüksekokulu Müdürlükleri ve Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüklerini, 

b) Bölüm: İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nü, 

b) Hazırlık programı: İngilizce Dil Hazırlık Sınıfı’nı, 

c) İngilizce Yeterlilik Sınavı/İSTEP: İngilizce Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre, İstinye 

Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen ve ilan edilen taban puanın üstünde alan 

öğrencilerin katılabildiği sınavı,   

ç) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü, 

e) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu, 

f) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni, 

g) Web sitesi: İstinye Üniversitesi’nin  www.istinye.edu.tr adresli resmi web sitesini,  

h) Yönetim Kurulu: İstinye Üniversitesi bünyesindeki fakülte, meslek yüksekokulu ve 

enstitülerin yönetim kurullarını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

İngilizce Hazırlık Programı ve Değerlendirme 

 

Hazırlık programı  

Madde 4 – (1) Hazırlık programının amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilk kez 

kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçerek, mevcut dil düzeylerini üniversitedeki dersleri 

takip edebilecek düzeye gelecekleri şekilde geliştirmektir.  

(2) Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlere kabul edilen öğrencilerden muafiyet koşulunu 

karşılamayan ya da katıldıkları İSTEP’ten başarılı olamayanların hazırlık programına katılması 

zorunludur.  

(3) Aşağıdaki öğrenciler hazırlık programından muaftır: 

a) Bölüm tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda (İSTEP), Senato tarafından 

belirlenmiş puanların üzerinde başarı gösterenler 

http://www.istinye.edu.tr/


 

 

b) 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. 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato’nun belirlediği puanla başarılı olanlar. Bu 

durumda eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının, sınavı yapan ilgili kurumlar 

tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi aşılmamış olması şartı aranır. Ayrıca, öğrenci tarafından bu 

şekilde geçerli bir yabancı dil puanının getirilmesi halinde bu puan, içinde bulunulan dönemin 

bitmesinden sonra yürürlüğe konulur. 

(4) Daha önce Üniversite ile ilişiği kesildikten sonra YKS, af kanunları vb sebepler ile geri 

dönen öğrenciler ile öğretim dili İngilizce olan başka bir yükseköğretim kurumunun hazırlık 

programında başarılı olan öğrencilerin, İSTEP’e katılmaları ya da bu yönergede tarif edilen muafiyet 

koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Bu şartların, kurumlararası yatay geçiş ile Üniversite’ye gelen 

öğrencilere ne şekilde uygulanacağına Senato tarafından karar verilir. 

(5) Eğitim Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kabul edilen öğrenciler de isteğe bağlı olarak 

hazırlık programına kabul edilebilir. İsteğe bağlı olarak hazırlık programına kabul edilen öğrenciler de 

bu yönerge hükümlerine tabidir. Ancak isteğe bağlı olarak hazırlık programına kabul edilen öğrenciler, 

birinci yılın sonunda başarısız dahi olsalar kayıtlı oldukları programa devam edebilir. İsteğe bağlı 

hazırlık programına katılan öğrencilere talep etmeleri durumunda, katılım/başarı durumlarını gösteren 

belge Rektörlük onayıyla verilir. 

 

İngilizce düzey belirleme sınavı 

Madde 5 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bölümlere kabul edilen öğrenciler ile isteğe bağlı 

olarak hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na katılmaları 

zorunludur.  

(2) Öğrencilerin İSTEP’e katılıp katılamayacakları ve hazırlık programında hangi düzeyde 

eğitim görecekleri düzey belirleme sınavından alacağı puana göre belirlenir. İSTEP’e katılma taban 

puanı ve hazırlık programındaki düzeyleri belirleyen puan aralıkları ile düzey yükseltme kuralları, 

Bölümün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve web sitesinde ilan edilir.  

(3) Ders programları ve her düzeyi başarıyla tamamlamak için gerekli diğer koşullar, her düzey 

için Bölüm tarafından kararlaştırılır ve web sitesinde ilan edilir.  

(4) Düzey Belirleme Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Sınava katılmayan öğrenci hazırlık 

programına en düşük seviyeden başlar. 

 

İngilizce yeterlilik sınavı  

Madde 6 – (1) Hazırlık programından muaf tutulmak için İSTEP’ten alınması gereken puanlar, 

Bölümün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve web sitesinde ilan edilir. 

(2) İSTEP her eğitim öğretim yılının başında ve her yarıyılın sonunda yapılır. 

(3) İSTEP için mazeret sınavı yapılmaz. Sınava katılmayan öğrenciler başarısız sayılır.  

 

Eğitim süresi ve yaz yarıyılı 

Madde 7 – (1) Hazırlık programında eğitim; iki yarıyıldır. Gerekirse yaz yarıyılında da isteğe 

bağlı uygulanır. Eğitim öğretim takvimi ve süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik 

takvimle belirlenir.  

(2) İkinci yarıyılın sonunda İSTEP’ten bölümlerine devam etmek için yeterli puanı alamayan ve 

düzeylerini geliştirmek isteyen öğrencilerden, katılım koşullarını sağlayanlar yaz yarıyılına devam 

edebilir. Yaz yarıyılı katılım koşulları Bölümün önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir ve web sitesinde ilan edilir. 

 

Devam durumu 

Madde 8 – (1) Hazırlık programında derslere devam, Bölüm tarafından belirlenen oran ve 

koşullarda zorunludur. Geçerli mazereti bulunmadığı halde devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler 

bulundukları sınıfta başarısız sayılır. 



 

 

 

Hazırlık programında başarı ve değerlendirme 

Madde 9 – (1) İSTEP sınavından başarılı olan öğrenciler takip eden yarıyıl kayıtlı oldukları 

programa devam eder.  

(2) İkinci yarıyılın sonunda ve/veya yaz yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı 

olamayan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yeterlilik sınavına katılabilir. Bu 

sınavda da başarısız olmaları durumunda bir ya da iki yarıyıl hazırlık programına devam edebilir ya da 

devam koşulu aranmadan takip eden 3 (üç) İSTEP sınavına katılabilir. Hazırlık programına devam 

etmeden yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrenciler için sınava giriş koşulları her sınav dönemi öncesi 

ilan edilir. Bu sınavların hiçbirinde başarılı olamayanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.  

 

Kayıt dondurma 

Madde 10 – (1) Hazırlık programında okuyan ve kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler, 

kayıtlı oldukları dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak başvurur. Bu öğrencilerle ilgili birim Yönetim 

Kurulu’nun kararı ile kayıt dondurma izni verilebilir.  

 

Diğer konular 

Madde 11 – (1) Bu yönergede kapsanmayan diğer konularda Bölümün önerisi üzerine 

Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato’nun alacağı karar uygulanır.  

 

Yürürlük 

Madde 12 – Bu Yönerge, Mütevelli Heyetinin onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

Madde 13 – Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 
 


