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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNERGE 
 

(07.08.2015 tarih ve S-2015-12/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde 

İngilizce Hazırlık Programının işleyişi ve bu programda yapılan dersler, sınavlar ve not 
sistemleriyle ilgili ilkeleri belirlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2-(1) Bu yönerge, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce 

Hazırlık Programında yapılan derslerin içeriği, sınavlar ve eşdeğerlik konularıyla ilgili temel 
hususları kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3-(1) Bu yönerge, 04/12/2008 Tarih ve 27074 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak  Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen,  

a) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,  
b) Senato: Üniversite Senatosunu, 
c) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü, 

    ç)   Öğrenci: Hazırlık Programı Öğrencilerini,  
d)  Yabancı Diller Bölüm Kurulu: Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları ve 
Koordinatörlerden oluşan kurulu,   
e)   İDE: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü, 
f)   Türkçe Program: Öğretim Dilinin Türkçe olduğu lisans programını, 
g)  İngilizce Program: Öğretim Dilinin İngilizce olduğu lisans programını, 
ğ)   Karma Program: Öğretim Dilinin en az yüzde otuzunun İngilizce olduğu lisans  
programını,  
h) İngilizce Hazırlık Programı: Öğrencilerin Üniversitedeki lisans programlarına 
başlamadan önce başarmak zorunda oldukları İngilizce eğitim-öğretim programını, 
ı)  Düzey Belirleme Sınavı: Yabancı Diller Bölümünün yeni kayıt olan öğrencilerin 
düzeylerini belirlemek amacıyla akademik yılın başında yaptığı sınavı, 
i)  Dönem Sonu Yeterlik Sınavı: B, C ve D kurlarını öngörülen not ortalamasını 
tutturarak ve devam şartını yerine getirerek tamamlayan öğrencilerin girdiği 
TOEFL-ITP sınavını, 
j) Yarıyıl Sonu Yeterlik Sınavı: Dönem sonu yeterlik sınavına girmemiş, girememiş 
veya bu sınavı başaramamış öğrenciler ile süreye sayılarak izin almak suretiyle 
yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmeyi tercih etmiş öğrencilerin 
İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıl 
sonunda yapılan TOEFL-ITP sınavını, 
k) Program Öncesi Yeterlik Sınavı: Akademik yılın başında düzey belirleme 
sınavında geçer not alan yeni kayıtlı öğrencilerin girdiği TOEFL-ITP sınavını, 
l) TOEFL-ITP: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 
Program adlı sınavı,                                                            
m) TOEFL-IBT:  Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test adlı 
sınavı, 
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n)  ETS: Educational Testing Service kurumunu, 
o) (Değişik: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) PTE: PEARSON PTE 

Academic sınavını,  
ö)  CAE: Certificate in Advanced English sınavını,  
 p) (Değişik: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) YDS/e-YDS: Ölçme, 
Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil sınavını,  

 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İngilizce Düzey Belirleme ve Muafiyet 

 
İngilizce düzey belirleme ve program öncesi yeterlik sınavları  

 MADDE 5-(1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları 
öğretim yılının başında, önce düzey belirleme sınavına ve sonra bu sınavdan 65 ve üstü puan 
almaları şartıyla program öncesi yeterlik sınavına tabi tutulurlar.  
 (2)  Birinci fıkrada belirtilen sınavlardan alınan puana göre öğrencinin; 

a) İngilizce Hazırlık Programından muaf olup olmadığı, 
b) İngilizce Hazırlık Programında hangi kurda öğrenim göreceği, 

c) İNG 001 ve İNG 002 kodlu lisans programları İngilizce derslerinden muaf olup 
olmadığı belirlenir. 

İngilizce hazırlık programı muafiyeti  
MADDE 6-(1) Türkçe programlara kayıtlı öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı 

zorunlu değildir; ancak bu öğrenciler isteğe bağlı hazırlık programına devam edebilirler.  
(2) İngilizce ve Karma programlara kayıtlı öğrencilerin ise İngilizce Hazırlık 

Programından muaf olabilmeleri için yeterlik sınavlarından birinden başarılı olmaları veya bu 
maddenin üçüncü fıkrasındaki koşulları sağlanmaları gerekmektedir.  

(3)   Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaftır: 
a) (Değişik: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) İngilizcenin anadil 

olarak konuşulduğu bir ülkede, İngilizce eğitim verilen ortaöğretim 
kurumlarında eğitiminin en az son üç yılını tamamlayanlar, 

b) (Değişik: 28.07.2016 tarih 19/1 sayılı Senato Kararı) Aşağıdaki tablolarda 
yer alan İngilizce sınavlarından birinden belirtilen puana sahip olan öğrenciler: 

 
Tablo 1: İngilizce Hazırlık Programı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve En Düşük Puanlar                        

(İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hariç) 

  
TOEFL-ITP 

 
TOEFL-IBT 

  
PEARSON PTE 

ACADEMIC YDS/e-YDS 

  
500 

  
61 

  
59 

  

 
75 

  
 

 
       Tablo 2: İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Sınıfı Muafiyeti için Geçerli Sınavlar ve En 

Düşük Puanlar 
 

CAE 
  

TOEFL-ITP 
  

TOEFL-IBT 

  
PEARSON PTE 

ACADEMIC 
  

  
YDS/e-YDS 
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CAE C1 
Düzeyi 
C Notu 

  

  
550 

  
79-80 

  
76 
  

80 

 
 

          (4) (Değişik: 08.12.2015 tarih 17/3 sayılı Senato Kararı) Üçüncü fıkranın (b) bendi 
kapsamına giren sınavlarda alınan puanın İngilizce Hazırlık Programından muafiyet amacıyla 
değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın belge teslim tarihinde resmi geçerlilik sürelerinin 
aşılmamış olması ve sınav sonuç belgesinin fotoğraflı olması zorunludur. TOBB 
ETÜ’deyapılan TOEFL-ITP sınavlarının dışındaki sınav sonuçlarının kabul edilebilmesi için 
aşağıda belirtilen merkezlerden alınmış olma şartı aranır:  
          a)TOEFL-IBT: TOBB ETÜ TOEFL IBT sınav merkezinin dışında Türkiye’de Boğaziçi 
Üniversitesi, Ankara Türk-Amerikan Derneği ve TOBB ETÜ’nün anlaştığı, sınav yeri ve 
tarihini duyurduğu TOEFL IBT sınav merkezleri, yurt dışında ise Yabancı Diller Bölüm 
Kurulu kararı ile İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerdeki merkezler, 
         b) (Mülga: 28.07.2016 tarih 19/1 sayılı Senato Kararı)  
         c) PEARSON PTE: Yıldız Teknik Üniversitesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. 
 (5) (Mülga: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) 

 (6) Bu yönergede yer almayan ulusal ve uluslararası sınavların, Tablo 1 ve Tablo 2’de 
yer alan sınavlara eşdeğerliği, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato 
tarafından karara bağlanır.   
         (7) Hazırlık sınıfını diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerden Karma veya İngilizce 
programlara kayıt yaptıranlar bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında muafiyet 
şartlarına tabidir. 
         (8) Eşdeğer kabul edilecek belgelerin aslı veya Yabancı Diller Bölümü tarafından onaylı 
örneği kabul edilir.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

        Derslere Devam, Öğrenim Süreleri ve İzinler 
  
           Derslere devam 
 MADDE 7- (1) İngilizce Hazırlık Programında öğrenciler derslerin en az yüzde 90’ına 
devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğu her dönem ayrı uygulanır. Tam teşekküllü bir 
hastaneden alınan kurul raporu veya öğrencinin anne, baba, kardeş, eş ya da çocuğunun vefatı 
durumunda vefat belgesi ile öğrencinin derslere devam zorunluluğu yüzde 80’e kadar 
düşürülebilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren durumlar dışında devamsızlık için mazeret kabul 
edilmez.    

(3)  Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir. Dersi 
veren öğretim elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. 

(4) Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler 
katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. 

(5)   Sınava girmeyen öğrenciler ilgili saatlerde devamsız sayılmazlar.  
(6)   Ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. 
(7)  Gerekli hallerde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi ve Rektörlüğün 

onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. Bu günlerde yapılan derslere 
de devam zorunludur.  

  (8)  Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler dönem sonu yeterlik sınavına 
giremezler. 
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Eğitim-öğretim süresi 1 
 MADDE 8-(1) (Değişik: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) İngilizce 

Hazırlık Programının süresi iki yıldır. Hazırlık Programını iki yıl içerisinde başarı ile 
tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans programından ilişikleri kesilir.  

(2) İngilizce Hazırlık Programında geçen öğrenim süresi lisans eğitim-öğretim 
süresinden sayılmaz. 

 (3)  İngilizce Hazırlık Programında bir akademik yıl iki yarıyıldır. Birinci yarıyıl bir 
dönem, ikinci yarıyıl ise iki dönemden oluşmaktadır.   

 (4) İngilizce ve Karma programlara kayıtlı öğrenciler üniversiteye kayıt 
yaptırdıklarında muafiyet sağlayamazlar ise İngilizce Hazırlık Programına tabi tutulurlar.  

 (5) Türkçe program öğrencileri İngilizce Hazırlık Programına isteğe bağlı devam 
etmeleri durumunda başarı, muafiyet ve devam şartını yerine getirmiş olmalarına 
bakılmaksızın dönem sonlarında bölümlerine geçebilirler.  

 (6) İngilizce veya Karma program öğrencileri İngilizce Hazırlık Programını başardıkları 
veya bu yönergenin 6 ncı maddesi kapsamında muafiyet elde ettikleri takdirde lisans 
programına geçebilirler. 

 (7) (Mülga: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı) 
 

İzinler 
 MADDE 9-(1) Öğrenciler, yurtdışındaki kuruluşlarda İngilizce eğitimi hariç, ilk iki 
yarıyıl içerisinde süreye sayılan dönem izni başvurusunda bulunamazlar. Yurt dışında 
İngilizce eğitim yapılacak kuruluşlar Yabancı Diller Bölüm Kurulunun görüşü üzerine 
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Bu şekilde izinli sayılan öğrencilerin izin 
süresi sonunda eğitim gördükleri kurumdan bir katılım belgesi ibraz etmeleri gerekir; aksi 
takdirde öğrencinin izin işlemi geriye dönük olarak iptal edilir ve öğrenci kayıt yaptırmamış 
sayılır.  
 (2) Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programını tekrar ettikleri üçüncü ve dördüncü 
yarıyıllar içerisinde yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek amacıyla süreye 
sayılan dönem izni başvurusunda bulunabilirler.   
 (3) İzin başvurusu Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına, gerekçeleri belirtilerek varsa 
belgeleri ile birlikte, izin talep edilen dönemden önce yapılan son yeterlik sınavı sonuçlarının 
ilanını takip eden iki iş günü içinde yapılır. Süreye sayılan izin başvuruları Yabancı Diller 
Bölüm Kurulu tarafından, süreye sayılmayan ve geç izin talepleri Yabancı Diller Bölüm 
Kurulu görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.  
 (4) Son başvuru tarihinden sonra yapılacak süreye sayılan izin taleplerinin 
değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki süre ve oranlara göre geç izin talebi ücretinin 
ödenmiş olması gerekir: 
  a) Son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içinde başvuru halinde yarıyıl ücretinin 
yüzde üçü,  
 b) (a) bendindeki süreden sonra ve en geç lisans programı ders ekle-sil tarihine kadar 
başvuru halinde dönem ücretinin yüzde altısı,  
 (5) Lisans programı ders ekle-sil tarihinden sonra yapılan izin taleplerinin kabulü 
halinde öğrenci ilgili yarıyıl için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını öder.  
 (6)  Öğrenciler bir seferde en fazla üç dönem için izin alabilirler.    

  (7) Eğitim-öğretim süresine sayılarak alınan dönem izninin işleme konulabilmesi için 
ise öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması, ayrıca öğrenci ücretli 
statüde ise izinli olacağı dönemde ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını 
ödemiş olması gerekir. Burslu öğrencilerin izinli oldukları dönemler azami bursluluk süresine 
dahil değildir.  
            (8) Öğrenciler, American Field Service (AFS) ve Youth for Understanding (YFU) gibi 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak ulusal düzeyde tanınan programlara katılmak 
                                                
1 08.09.2016 tarih ve 23 sayılı Senato Toplantısının 1 nolu kararı ile maddeye birinci fıkra eklenmiş, mevcut fıkra numaraları metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.   
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üzere yurt dışında bulunacakları dönemlerde Yabancı Diller Bölüm Kurulunun görüşü üzerine 
Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla süreye sayılmayan izin alabilirler.  
           (9) Süreye sayılmayan izinler için öğrenciler öğrenim ücreti ödemezler.   
          (10) İzinlere ilişkin bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hazırlık Programı Eğitim Esasları 

 
 
İngilizce hazırlık programında kurlar ve süreleri 
MADDE 10-(1) İngilizce Hazırlık Programı A (A-Temel ve A-Başlangıç), B,C ve D 

(Yalnız İDE öğrencileri için) olmak üzere dört kurda uygulanır.   
(2) Her kur bir dönem sürmektedir. Dönem sonunda kurunu başarıyla tamamlayan 

öğrenciler bir üst kura geçer, başaramayanlar ise aynı kuru tekrar ederler.  
Yeni kayıtlı öğrenciler için kurların belirlenmesi  

 MADDE 11- (1) Yeni kayıtlı öğrenciler, program öncesi yeterlik sınavından önce 
düzey belirleme sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan 65 ve üzerinde puan alan öğrenciler, 
yeterlik sınavına girerler.   
 (2) Yeni kayıtlı öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında hangi kura dâhil 
olacakları aşağıdaki gibi belirlenir:  
  a) Düzey belirleme sınavına girmeyen veya girip 49 ve altında puan alan öğrenciler 
A- Temel kuruna,   
  b) Düzey belirleme sınavından 50-64 aralığında veya bu sınavdan 65 ve üzeri puan 
alıp program öncesi yeterlik sınavından 399 ve altında puan alan öğrenciler A-Başlangıç 
kuruna, 
  c) Düzey belirleme sınavından 65 ve üzerinde puan alıp program öncesi yeterlik 
sınavından 400-449 aralığında puan alan öğrenciler B kuruna,   
  ç) Program öncesi yeterlik sınavından 450-499 aralığında puan alan öğrenciler C 
kuruna, 
  d) Program öncesi yeterlik sınavından 500-549 aralığında puan alan İDE öğrencileri 
D kuruna yerleştirilir.  
 
 (3) İlk iki yarıyıl içinde yurtdışındaki kuruluşlarda İngilizce eğitimi almak üzere 
dönem izni alan ancak izin süresi sonunda hazırlık muafiyeti elde edememiş olanların 
İngilizce Hazırlık Programında hangi kura dâhil olacakları aşağıdaki gibi belirlenir: 
             a) İzin sonrası güz döneminde hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler yeterlik 
sınavına katılırlar. 
             b) Güz döneminde izinden dönüp yeterlik sınavına katılmayanlar ile yıl içinde izinden 
dönenlerin İngilizce Hazırlık Programında hangi kura dâhil olacakları katıldıkları dil eğitim 
programını tamamlama sertifikası ve varsa yabancı dil belgeleri dikkate alınarak Yabancı 
Diller Bölüm Kurulu kararıyla belirlenir. Sunulan belgelerin yeterli görülmemesi durumunda 
Yabancı Diller Bölüm Kurulu kararıyla bir kur belirleme sınavı yapılır. 
          Eski kayıtlı öğrenciler için kurların belirlenmesi   

        MADDE 12- (1) Eski kayıtlı tekrar eden öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programında 
hangi kura dâhil olacakları en son başarıyla tamamladıkları kur göz önünde bulundurularak 
belirlenir. Bunun dışında, yeterlik sınav sonuçları öğrencilerin kurunun belirlenmesinde 
öğrencilerin lehine olacak şekilde aşağıdaki gibi değerlendirilir; 

 a) Yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınavdan 399 ve altında puan alan öğrenciler  
A-Başlangıç kuruna, 

  b)   Yeterlik sınavından 400-449 aralığında puan alan öğrenciler B kuruna,  
    c)   Yeterlik sınavından 450-499 aralığında puan alan öğrenciler C kuruna, 
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    d) Yeterlik sınavından 500-549 aralığında puan alan İDE öğrencileri D kuruna 
yerleştirilir. 
         (2) Hazırlık programına bir yıl boyunca devam etmiş olan öğrencilerin kurları 

belirlenirken Madde 14 teki esaslar geçerlidir.  
           (3) Yeterlik sınavından İDE Bölümünde 550 ve üstü, diğer bölümlerde ise 500 ve 
üstünde puan alan öğrenciler lisans programlarına geçerler.           
          Dönem sonu başarısı  
       MADDE 13-(1) Öğrencilerin dönem sonu başarı puanı dönem içinde yapılan ara 
sınavlar, kısa sınavlar, ödevler ve projeler ile belirlenir.  

   (2) Dönem sonu başarı puanını belirleyen ara sınav, kısa sınav, ödev ve projelerin 
ağırlıkları ve tarihleri akademik yılın başında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 

   (3) Devam şartını yerine getiren öğrencilerin kurlarını başarıyla tamamlayıp 
tamamlamadıkları dönem sonu başarı puanıyla belirlenir.  

   (4) Dönem sonu başarı puanı 70 ve üzerinde olan A kuru (A-Temel ve A-Başlangıç) 
öğrencileri bir sonraki dönem B kuruna geçerler.  

   (5) Dönem sonu başarı puanı 65 ve üzerinde olan B kuru öğrencileri bir sonraki 
dönem C kuruna geçebilirler; 80 ve üzerinde olanlar ise, ayrıca, dönem sonu yeterlik sınavına 
girmeye hak kazanırlar.  

   (6) Dönem sonu başarı puanı 65 ve üzerinde olan C kuru öğrencileri dönem sonu 
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.  

   (7) C kurunda 65 ve üzeri dönem sonu başarı puanı alan IDE öğrencileri dönem sonu 
yeterlik sınavından 500-549 aralığında puan almaları durumunda D kuruna geçerler.  

   (8) Dönem sonu başarı puanı 65 ve üzerinde olan D kuru öğrencileri dönem sonu 
yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. 

Kurların uygulama esasları  
MADDE 14-(1) Bu yönergenin 7 nci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen esasları 

yerine getiren öğrenciler bir üst kura geçebilirler. A kurunun bir üst kuru B kuru, B kurunun 
bir üst kuru C kuru ve İDE öğrencileri için C kurunun bir üst kuru D kurudur.  

(2) (Değişik: 24.03.2016 tarih 07/4 sayılı Senato Kararı) İngilizce Hazırlık 
Programında 3 dönem A kurunda devam koşulunu yerine getirerek eğitim almasına rağmen 
başarısız olan öğrenciler talep etmeleri durumunda takip eden dönem bir üst kura geçerler.  

(3) (Değişik: 24.03.2016 tarih 07/4 sayılı Senato Kararı) İngilizce Hazırlık 
Programında 3 dönem B kurunda devam koşulunu yerine getirerek eğitim almasına rağmen 
başarısız olan öğrenciler talep etmeleri durumunda takip eden dönem bir üst kura geçerler.  

(4) (Değişik: 24.03.2016 tarih 07/4 sayılı Senato Kararı) İngilizce Hazırlık 
Programındaki C kuru öğrencileri yeterlik sınavında (dönem ve/veya yarıyıl sonu)  başarılı 
olana kadar aynı kuru tekrar ederler. İDE öğrencileri ise İngilizce Hazırlık Programında 3 
dönem C kurunda devam koşulunu yerine getirerek eğitim almalarına rağmen başarısız 
olmaları durumunda talep ederlerse takip eden dönem bir üst kura geçerler. 

(5) B, C ve D kurunu bu yönergenin 7 inci ve 13 üncü maddelerinde belirtilen esasları 
yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler dönem sonu yeterlik sınavına girerler. Bu 
sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programlarına geçerler; başarılı olamayan B kuru 
öğrencileri C kurundan devam ederler, C kuru öğrencileri aynı kuru tekrar ederler, İDE 
öğrencileri ise dönem sonu yeterlik sınavından 500-549 puan almaları durumunda D 
kurundan devam ederler.    

 Sınav uygulama esasları 
 MADDE 15-(1) İngilizce Hazırlık Programında; düzey belirleme, yeterlik (program 

öncesi, dönem sonu ve yarıyıl sonu), ara, kısa ve mazeret olmak üzere beş tür sınav yapılır. 
Bu sınavlar; kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılabilir.   
 (2) Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile gerekli 
diğer belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadırlar.  

(3) Öğrencinin girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse 
almış olduğu not ilan edilmiş olsa da iptal edilir.  
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 (4) İngilizce Hazırlık Programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, 
seviyesi ve tarihi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenir.  

Program öncesi, dönem sonu ve yarıyıl sonu yeterlik sınavları  
MADDE 16-(1) Yeni kayıtlı öğrenciler, düzey belirleme sınavından 65 ve üstü puan 

almak koşuluyla program öncesi yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler 
lisans programlarına geçebilirler.   

(2) İngilizce Hazırlık Programına kayıtlı tüm öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 
yarıyıl sonu yeterlik sınavına girebilirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans 
programlarına geçebilirler.   

(3) İkinci yarıyılın sonunda yarıyıl sonu yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler 
lisans programlarına başlayamazlar. Bu öğrenciler; 
 a) İngilizce Hazırlık Programına ilgili kurda devam ederek bu yönergenin 7 nci ve 13 
üncü maddelerinde belirtilen esasları yerine getirmeleri durumunda dönem sonu yeterlik 
sınavlarına girebilirler. Bu sınavlara giremeyen veya başarısız olanlar yarıyıl sonu yeterlik 
sınavına girerler. Yarıyıl sonu yeterlik sınavında başarısız olmaları durumunda ilgili kuru 
tekrar ederler; başarılı olurlar ise lisans programlarına geçerler.  

b) İkinci yarıyıl sonunda İngilizce Hazırlık muafiyet şartını yerine getiremeyen 
öğrencilerin, talep etmeleri halinde kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilir ve bu 
öğrenciler öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yerleştirilmek üzere Ölçme Seçme 
ve Yerleştirme Merkezine başvurabilirler.  

c) İkinci yarıyıl sonunda İngilizce Hazırlık Programına ilgili kurda devam etmeyi 
seçen ve dördüncü yarıyılın sonunda halen başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları 
programdan ilişikleri kesilir ve bu öğrenciler öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa 
yerleştirilmek üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvurabilirler. 

ç) Üçüncü veya dördüncü yarıyıllar içinde dönem izni alan öğrenciler yarıyıl sonu 
yeterlik sınavlarına girebilirler ve başarılı oldukları takdirde lisans programlarına 
başlayabilirler. Dördüncü yarıyılın sonunda halen başarısız olan öğrencilerin kayıtlı oldukları 
programdan ilişikleri kesilir ve bu öğrenciler öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa 
yerleştirilmek üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvurabilirler. 

Mazeret sınavı  
       MADDE 17 - (1) Mazeret sınavı, sadece ara sınav yerine yapılır. Mazeretleri, Yabancı 
Diller Bölüm Başkanlığı tarafından geçerli bulunan öğrenciler mazeret sınavına girerler. 

(2) Yeterlik sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Kısa sınavların okuma kitabı 
sınavları dışındaki telafisi ancak Yabancı Diller Bölüm Kurulunun kararıyla yapılır. 

(3)İngilizce Hazırlık Programında mazeret sınavı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 
kararıyla yapılır.  

(4) Mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınav hakkı verilmez.   
     (5) Mazeretlerinden dolayı ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeret sebebinin ortadan 
kalkmasını izleyen beş iş günü (Cumartesi hariç) içinde mazeretlerini yazılı olarak Yabancı 
Diller Bölüm Başkanlığına bildirirler.  

Sınav sonucuna itiraz 
   MADDE 18-(1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz, ilgili öğretim 
elemanının bildirimi veya notların ilanını takip eden beş iş günü (Cumartesi hariç) içinde 
öğrencinin dilekçesiyle yapılır. İtirazlar, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca karara bağlanır. 
Öğrencinin itiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonuçları için yapacağı itirazlar işleme 
alınmaz.  
  (2) Üniversite tarafından Üniversite dışındaki sınav merkezlerine yaptırılan sınavlara 
ilişkin itirazların değerlendirilmesine ait ücretler öğrenciler tarafından karşılanır. 

 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

  Yeterlik sınavlarında ücret ödeme 
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        MADDE 19- (1) İngilizce Hazırlık Programının devam eden ve izinli öğrencileri bu 
yönergeyle belirlenen esaslar çerçevesinde girmeye hak kazandıkları yeterlik sınavları için 
ücret ödemezler.  
 (2) Lisans programlarına devam eden öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 
uygun gördüğü yeterlik sınavlarına Üniversiteye kayıt oldukları yıl itibariyle yapılan sıralama 
ve kontenjan dâhilinde ücret karşılığı girebilirler.  
   İngilizce yeterlik sınav sonuç belgesi 

MADDE 20-(1) İngilizce Hazırlık Programında uygulanan yabancı dil yeterlik 
sınavlarına katılan öğrencilere yabancı dil sınav sonuç belgesi verilir.  

Başarı notunun not döküm belgesine işlenmesi  
 MADDE 21-(1) Not döküm belgesine İngilizce Hazırlık Programı için başarılı olunan 
sınav ve puanı işlenir.  
   Notların kaydı 
          MADDE 22-(1) Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı süresince yapılan 
sınavlardan aldıkları notlar, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından Not Bilgi Sistemi 
kayıtlarına geçirilir. 
 (2) İngilizce Hazırlık Programında yapılan program öncesi, dönem sonu ve yarıyıl 
sonu yeterlik sınav sonuçlarına göre öğrencilerin muafiyet durumları Yabancı Diller Bölüm 
Başkanlığı tarafından not döküm belgesine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne toplu 
olarak bildirilir. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrıca başvuru yapmazlar. 
          Sınav evrakının saklanması 
          MADDE 23-(1) İngilizce Hazırlık Programında yapılan program öncesi, dönem sonu 
ve yarıyıl sonu yeterlik sınav sonuç evrakları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca beş yıl 
süre ile muhafaza edilir.   
  Disiplin işlemleri   
  MADDE 24-(1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurulunun 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Üniversite tarafından 
belirlenen kurallara göre yapılır. 
          (2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler cezalı oldukları süre içinde 
derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.  
  Öğrenim ücreti 
  MADDE 25-(1) Öğrenciler her yarıyılın başında belirlenen miktarda ve zamanda 
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde öğrenim 
ücretini ödemeyen öğrenciler derslere alınmaz ve yeterlik sınavlarına giremezler. 

 (2) Hazırlık sınıfı öğrencileri için dönem ücretinin yüzde 3’ü tutarındaki ilk kademe 
geç kayıt ücreti akademik takvimde belirtilen lisans programı ders ekle-sil tarihinden itibaren 
10 işgünü içinde uygulanır. Öğrenim ücreti taksitinin bu süreden sonra yatırılması durumunda 
yüzde 6 oranındaki ikinci kademe geç kayıt ücreti geçerlidir.   
  Burslar  
  MADDE 26-(1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin cezası, 
devamsızlık, izinli olma veya kayıt yaptırmama nedeniyle bursluluk durumuna ilişkin 
hususlar Üniversitenin Lisans Programı Burs Yönergesi çerçevesince düzenlenir.  
  Yaz destekleme kursu 
           MADDE 27-(1) İngilizce Hazırlık Programı üçüncü döneminin sonunda Yabancı 
Diller Bölüm Başkanlığı kararı ile TOBB ETU Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla yaz 
destekleme kursu açılabilir. Yaz destekleme kursunun süresi, düzeyi ve katılım şartları 
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. 
           (2) Yaz destekleme kursuna devam şartı ile ilgili bu yönergenin 7 inci maddesinde 
belirtilen esaslar uygulanır.    
           (3) Öğrencinin yaz destekleme kursuna katılması ya da kursa devam durumu ikinci 
yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl sonu yeterlik sınavına girmesine etki etmez. 
           Yönergede hüküm bulunmayan haller 
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  MADDE 28-(1) Bu yönergede yer almayan hususlarda TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Yabancı Diller 
Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato tarafından alınan kararlar uygulanır. 
  GEÇİCİ MADDE 1- (1) (Değişik: 08.09.2016 tarih 23/1 sayılı Senato Kararı)  
2014-2015 akademik yılı ve öncesinde üniversiteye kayıt yaptırmış ve İngilizce hazırlık 
programına devam eden öğrencilerin azami eğitim süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda 
başarısız olanların kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilecektir. Azami eğitim süresi 
sonunda üniversite ile ilişiklerin kesilmesi bakımından, 2014-2015 Akademik yılı güz dönemi 
ve öncesindeki eğitim süreleri azami sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.  

(2) 2014-2015 akademik yılı ve öncesinde üniversiteye kayıt yaptırmış ve en az dört 
yarıyıl İngilizce Hazırlık programına kayıtlı bulunmuş İngilizce Hazırlık programı öğrencileri 
2016-2017 akademik yılı güz döneminde beklemeli statüye başvurabilirler.  
           (3) Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler her dönem başında o döneme ait ödemekle 
yükümlü oldukları eğitim ücretinin yüzde 10’unu ödeyerek kayıt yaptırırlar.  

(4) Hazırlık Beklemeli statüdeki burslu öğrencilerin öğrenim ücreti muafiyeti azami 
bursluluk süresine dâhil edilmeksizin devam eder; ancak varsa yaşam katkı payı ödemesi ve 
barınma yardımı dondurulur.  

(5) Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler derslere devam edemez; ancak öğrencilik 
haklarından yararlanırlar. 

(6) Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler yarıyıl sonu yeterlik sınavlarına veya 
Yabancı Diller Bölümü tarafından kabul edildikleri dönem sonu yeterlik sınavlarına girerek 
başarılı oldukları ya da bu yönergenin 6 ıncı maddesinde belirtilen sınav sonuç belgesi ile 
muafiyet elde ettikleri takdirde kabul edildikleri lisans programlarına başlarlar.  

(7) Hazırlık Beklemeli öğrenciler izinli sayılmak için başvuramazlar. 
           Yürürlükten kaldırılan yönerge 
          MADDE 29 – (1) 24.07.2014 tarih S-2014-14/4 sayılı Senato toplantısında kabul 
edilen İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
          Yürürlük 
  MADDE 30-(1) Bu yönerge Senato kararı tarihinde yürürlüğe girer. 
  Yürütme 
  MADDE 31-(1) Bu yönerge hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü yürütür. 

    
  


