
Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu  
İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Amaç 

 

Madde 1- İngilizce Hazırlık Programının amacı, Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce düzeylerini 
ölçmek ve dil becerilerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu derslerini izleyecek düzeye getirmektir.  
 
 

Kapsam 

 
Madde 2- Bu yönetmelikte yer almayan konularda "Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği", disiplin ile ilgili konularda ise "Bilkent Üniversitesi Öğrenci Disiplin İlke ve Kuralları" ve 
"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. 
 
 

Yeterlik, Sınıflandırma ve Düzeyler 
 
Madde 3- Üniversitenin ön lisans ve lisans programına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin 
yeterlik ve sınıflandırması İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan 
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile saptanır. Bu sınavda yeterli bulunmayanlar, İngilizce Hazırlık 
Programına devam ederler. Yeterli bulunanlar ise kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına 
başlarlar. 
 
İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamadan oluşur. Sadece birinci aşamayı geçen öğrenciler ikinci 
aşama sınavına girebilir. 
 
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı iki aşamadan oluşur. Sadece birinci aşama sınavında barajı 
geçen öğrenciler ikinci aşama sınavına girebilir.  İkinci aşama sınavı farklı dil becerilerini sınayan 
ayrı ayrı bölümlerden oluşur.  
 
İkinci aşama sınavında başarılı sayılmak için bir öğrencinin hem tüm bölümlerde ilgili barajı 
geçmesi, hem de toplam ağırlıklı ortalamada geçer not alması gereklidir. İkinci aşama sınavında 
toplam ağırlıklı ortalamada geçer not alamayan veya bölümlerin herhangi birinde ilgili barajı 
geçemeyen bir öğrenci tüm sınavda başarısız olmuş kabul edilir.  
 
Birinci ve ikinci aşama sınavlarının her verilişinde İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu, 
birinci aşama sınavında düzey yerleştirme notlarını ve ikinci aşamaya girebilmek için gerekli baraj 
notunu, ikinci aşama sınavında ise her bir bölüm için baraj notlarını ve toplam ağırlıklı ortalamada 
en düşük geçme notunu belirler. 
 
İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nda başarı notu en az %60'tır. 
 
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. 
 
Madde 4- İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre İngilizce dil becerileri fakülte, yüksekokul 
ve meslek yüksekokulu derslerini izleyecek düzeyde bulunmayan öğrenciler, belirlenen düzeylerden başlayarak 
İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.  
 
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla Başlangıç (Elementary), Orta Öncesi (Pre-

Intermediate), Orta (Intermediate), Orta Üstü (Upper Intermediate) ve Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeylerden 
oluşur. 
 
Madde 5- Yarıyıl sonunda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzey yükümlülüklerini tamamlayan lisans öğrencileri ve 
Orta Üstü (Upper Intermediate) düzey yükümlülüklerini tamamlayan ön lisans öğrencileri İngilizce Dil Yeterlik 
ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler. Bu sınavda başarı gösterenler, izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri 
lisans veya ön lisans eğitim programına başlarlar. Başarısız olan öğrenciler iki yıllık azami süreleri içinde, bu 
süre doluncaya kadar veya İngilizce Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı oluncaya kadar aldıkları 
son düzeyi tekrar ederler. 
 
İngilizce Dil Yeterlik Sınavı’nda başarı notu en az %60'tır. 
 
İngilizce Dil Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.  
 
 

Dış Sınavlar ile Yeterlik 

 
Madde 6- Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri uluslararası sınavların veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği 
kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir. 
 
Bu sınavlar ile yeterlik için alınması gereken puanlar İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’nun önerisi üzerine 



Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur. 
 
Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir. 
 
Yarıyıl içinde geçerli dış sınav sonucu kabul edilen öğrenciler izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri lisans ve ön 
lisans eğitim programlarına başlarlar. 
 
En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve 
İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören veya ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, 
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’ndan muaf olurlar. 
 
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından gönderilmesini isteyebilir, 
sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir. 
 
 

Yaz Okulu 

 
Madde 7- İngilizce Hazırlık Programında bahar yarıyılı sonunda Orta Üstü (Upper Intermediate) düzey bitirme 
sınavında başarılı olan lisans öğrencileri için Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeyde yaz okulu açılır. 
 
Bahar yarıyılı sonunda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeyde olup düzey yükümlülüklerini tamamlayamamış olan 
lisans öğrencileri için Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeyde yaz okulu açılabilir. 
 
İngilizce Hazırlık Programında bahar yarıyılı sonunda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzey yükümlülüklerini 
tamamlayan ancak yarıyıl sonu İngilizce Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan lisans 
öğrencileri için yaz okulunda İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı hazırlama kursu açılabilir. 
 
Diğer düzeylerdeki lisans öğrencileri için İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile yaz okulu 
açılabilir.  
 
Yaz okulunda kayıtlı oldukları Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeyin veya İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 
Sınavı hazırlama kursunun yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılan 
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler ve bu sınavın birinci aşamasından muaf olurlar. Bu 
sınavın ikinci aşamasında başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına 
başlarlar. 
 
İngilizce Hazırlık Programında iki yarıyıl bilfiil öğrenim görmüş lisans öğrencileri, ikinci yarıyıllarını takip eden 
yaz okuluna kayıt yaptırdıklarında kendilerinden eğitim ücreti alınmaz. İngilizce Hazırlık Programına başladıktan 
sonra bir yıldan daha fazla süre geçmiş öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptırdıklarında, kendilerinden Bölüm 
Öncesi düzey veya diğer düzeyler için yarım yarıyıl eğitim ücreti, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı 
hazırlama kursu için ise dörtte bir yarıyıl eğitim ücreti alınır. 

 
Sınıflandırma, yeterlik ve İngilizce Hazırlık Programı konusunda 14. ve 15. madde hükümleri saklıdır.  
 
 

Düzey Bitirme Sınavları 
 
Madde 8- İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin her eğitim-öğretim yılının başında İngilizce Hazırlık 
Programında görecekleri öğrenimleri süresince yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri saptayarak duyurur. 
 
Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, bulundukları düzeyin sonunda yapılan düzey bitirme sınavına 
girmeye hak kazanır. 
 
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya devamsızlık nedeniyle sınava girmeyen öğrenciler bulundukları düzeyi 
tekrarlar. 
 
Yükümlülükler içinde yer alan ara sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. 
 
Düzey bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler izleyen düzeye geçerler. Başarısız olanlar ise bulundukları 
düzeyi tekrarlar. 
 
Düzey bitirme sınavlarında başarı notu en az %60'tır. 
 
Geçerli hastalık raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde giremediği düzey bitirme sınavları yerine, 
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen günde yapılacak "mazeret sınavı"na girme hakkı vardır.  
 
 

Eğitim Süresi ve Dışarıda Hazırlanan Öğrenciler 
 
Madde 9- İngilizce Hazırlık Programının normal süresi bir yıldır. Öğrenciler bu programı en çok iki yılda bitirmek 
zorundadır. İkinci yarıyıl sonunda yapılan İngilizce Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda veya bunu izleyen 
eğitim-öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda nın ikinci aşamasında 
başarılı olamayan veya bu sınavlara girmeye hak kazanamayan öğrenciler, ilave olarak bir veya iki yarıyıl 
İngilizce Hazırlık Programına devam ederler ya da İngilizce dil bilgilerini bir yıl bir veya iki yarıyıl boyunca 



kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda 
bulunabilirler. 
 
Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler, akademik yarıyıl başında bir yarıyıllık eğitim-öğretim ücretlerinin 
yarısını öderler. Bir yıllık bu Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam 
eğitim süresine dahil edilir. Bu  öğrenciler güz yarıyılı sonunda veya eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce 
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı oldukları veya bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen biçimde 
bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde, kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına 
başlarlar. 
 
İngilizce Hazırlık Programını iki yılda bitiremeyen öğrenciler, izleyen eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce 
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler. Ancak, ikinci yılın bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Dil 
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınavda başarısız oluğu halde yaz okuluna kayıt 
yaptırmayanlar ile yaz okuluna kayıt yaptırdığı halde yaz okulu yükümlülüklerini yerine getiremeyenler, izleyen 
eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na alınmazlar. Bu sınavda başarılı 
olan öğrenciler kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlar. Başarılı olamayanlar ve 
sınava girmeyenler izleyen dönemde Hazırlık Beklemeli statüde kayıt yaptırabilirler. 
 
İngilizce Hazırlık Programını iki yılda bitiremeyen burslu öğrencilerin bursu kesilir. Kapsamlı, tam veya %50 
burslu öğrenciler Hazırlık Beklemeli statüye geçtikten sonra İngilizce Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olarak lisans 
ve ön lisans eğitim programlarına başlarlarsa, söz konusu burslarından yararlanmaya devam ederler. 
 
 
Madde 10- (Mütevelli Heyeti'nin 11.07.2011 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 
 
 

Hazırlık Beklemeli Öğrenciler  
 
Madde 11- Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler her yarıyıl başında o yarıyıla ait tam eğitim ücretinin (burs 
veya indirim uygulanmadan) dörtte birini ödeyerek kayıt yaptırırlar. Akademik takvimde belirtilen yarıyıl 
derslerinin başlama tarihinden itibaren bir ay içinde ders ekleme süresi bitene kadar kayıt 
yaptırmamış öğrencilerin Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 1.7. maddesi 
uyarınca ücret ödememe nedeniyle üniversiteyle ilişkileri kesilir. Hazırlık Beklemeli öğrenciler yarıyıl sonunda 
yapılan İngilizce Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı oldukları veya bu yönetmeliğin 6. maddesinde 
belirtilen biçimde bir dış sınav sonuç belgesi getirdikleri takdirde kabul edildikleri lisans ve ön lisans eğitim 
programlarına başlarlar. Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının 
yapılmış olması gereklidir. 
 
Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit 
Sınavı’na alınmazlar. 
 

Yarıyıl sonunda İngilizce Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler izleyen yarıyılda 
yeniden bu statüde kayıt yaptırabilirler. Hazırlık Beklemeli öğrenciler izinli sayılmak için başvuramazlar. Hazırlık 
Beklemeli statüye geçen öğrenciler sonradan Hazırlık Sınamalı statüye geçmek için başvuramazlar. 
 
Hazırlık Beklemeli öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından veya indirimlerinden yararlanamazlar. Kapsamlı, 
tam veya %50 burslu öğrenciler İngilizce Dil Yeterlik Sınavı’nda başarılı olarak lisans ve ön lisans eğitim 
programlarına başlarlarsa, söz konusu burslarından yararlanmaya devam ederler. 
 
 

Devam  
 
Madde 12- İngilizce Hazırlık Programında öğrenciler, ders ve uygulamaların en az %90'ına katılmak ile 
yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler, sınavlara alınmayarak başarısız sayılır ve 
devamsız oldukları düzeyleri tekrar ederler. 
 
Öğrenciler, Yüksekokulun belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, 
yarıyıl içinde her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla 
yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporu ve disiplin 
cezasıyla uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen 
öğrenci başarısız sayılır. 
 
"Bilkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporları İlkeleri"nde gösterilen esas ve usullere uygun olarak hastalık 
sebebiyle rapor alan öğrenci, süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Sağlık Merkezince verilen veya 
onaylanan raporunu Merkezi Evrak Müdürlüğü aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne gönderir. 
 

İzinli Sayılma 
 
Madde 13- İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle bir veya iki yarıyıl 
için izin isteğinde bulunabilirler. Bu konudaki başvurular Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. İzin işleminde karar 
yetkisi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna aittir. 
 
İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde akademik takvimde yer alan sınavlara katılamazlar, 
sınavlara girdikleri takdirde aldıkları not geçersiz sayılır.  



 
İzinli öğrencilerden izinli oldukları yarıyıl için yarım yarıyıl eğitim ücreti alınır. 
 
Öğrenciler izin süresinin bitiminde izne ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam ederler veya İngilizce 
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girerler. Bu sınavda başarılı olanlar  kabul edildikleri lisans ve ön lisans 
programlarına başlarlar. Başarısız olanlar ise sınav sonucu belirlenen düzeyden veya izne ayrıldıkları düzeyden 
başlayarak öğrenimlerine devam ederler.  
 
Sağlık sorunu nedeniyle izin almış bir öğrencinin tedavisinin yukarıda belirtilen sürelerde sağlanamayacak 
olduğu hallerde bu durumu belgeleyen ve tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporunun Üniversite 
Sağlık Merkezi görüşü ile birlikte Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülmesi sonucunda alınacak kararla izin 
süresinin uzatılması mümkündür. Bu şekilde yapılacak uzatma işlemi her yarıyıl için tekrarlanır. 
 
 

Çeşitli Hükümler 
 
Madde 14- İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenliği Bölümü’ne kayıt hakkı 
kazanan öğrenciler lisans öğrencileri için düzenlenen İngilizce öğretim programına tabi tutulurlar. 
 
Madde 15- Üniversite dışından yatay ve dikey geçiş yapan ve Küresel ve Uluslararası İlişkiler gibi ortak 
programlara yerleşen öğrencilerin İngilizce bilgi düzeyleri, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun 
başvurusu üzerine İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından saptanır. 
 
Madde 16- Bölüm Öncesi düzey lisans öğrencilerine tanınan tüm seviye tespit ve dil yeterlik sınav hakları Orta 
Üstü düzeydeki ön lisans öğrencilerine de tanınır. 
 
 

Yürürlük 

 
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümleri yönetmeliğin Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilerek Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  
 
 

Yürütme 

 
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yürütür. 
 
 

Geçici Madde 

 

Bu Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle, önceden kabul edilmiş bulunan Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek 
Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 
 
 


