İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde, lisans İngilizce hazırlık eğitim ve öğretiminin amacı; öğrencilerin
kayıtlı oldukları lisans programında, İngilizce okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, konuşabilme ve rapor
hazırlayabilme, yeteneğini kazanmalarını sağlayacak düzeye getirmektir. Bu eğitim ve öğretim programı, İTÜ Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille EğitimÖğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, İTÜ’nde lisans İngilizce hazırlık öğretimini kapsar.

Öğrenci Kabulü
Madde 3 —İTÜ’ye kabul edilen lisans öğrencilerinden,İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu İTÜ Senatosunca kabul
edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlilik
sınavında başarılı olamayanlar İngilizce hazırlık öğretimine kabul edilirler.
Uluslararası veya ulusal sınavlardan aldıkları puanları belgeleyerek İngilizce Hazırlık Programından muaf olanlar, her
akademik yıl başında bu öğrencilere verilen “kompozisyon” sınavına girerler. Kompozisyon sınavı 20 üzerinden
değerlendirilir. Bu sınavdan “1-14” arası not alanlar, fakültelerinin birinci sınıfında “İleri İngilizce 101”, “15-20” arası not
alanlar ise “İleri İngilizce 102” dersine kabul edilirler.

Yeterlilik Sınavı
Madde 4 —İTÜ Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafından belirlenen
başarı belgelerinden birine sahip olanlar, İngilizce yeterlilik sınavına girmeden ilgili fakültenin lisans öğrencisi olurlar.
İngilizce hazırlık öğretimi sırasında yukarıda tanımlanan belgeye sahip olan öğrenciler isterlerse İngilizce hazırlık
öğretimine devam etmeyebilirler ve takip eden yarıyılda fakültelerinde lisans öğrencisi olurlar.
Madde 5 —İTÜ’ne kayıt yaptıran ve 4 üncü madde kapsamı dışında kalan öğrenciler, eğitim ve öğretim yılı başında,
Üniversite Senatosunca ilan edilen tarihte İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan İngilizce
yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler fakültelerindeki İngilizce
eğitimi ve öğretimi takip edebilmeleri için “yeterli” kabul edilirler.
Madde 6 —İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan veya bu sınava giremeyen öğrenciler, süresi içinde İTÜ Yabancı
Diller Yüksekokuluna kayıt yaptırırlar.
Bu öğrenciler, dil beceri düzeylerinin saptanabilmesi için yerleştirme sınavına alınarak düzeylerine göre; A “UpperIntermediate”, B “Intermediate”, C “Pre-Intermediate”, D “Beginuers” olmak üzere dört ayrı gruba ayrılırlar. Öğrenciler en
fazla bir yıl süre ile İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencisi olabilirler.
B ve C grupları kendi içlerinde iki alt seviyeye ayrılırlar.

Eğitim Süresi
Madde 7 — Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Öğretiminin süresi iki yarıyıldır.
İngilizce Hazırlık Programını güz yarıyılı sonunda bitirmeyi başaran öğrenciler için İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen esaslar uygulanır.

Güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler, bahar yarıyılında derslere devam
ederler ve yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girerler.
İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda güz yarıyılı başlangıç
tarihine kadar Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadar İTÜ tarafından
açılan İngilizce Yeterlik sınavlarından birinde başarılı olanlar ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile fakültelerinde lisans
öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Sınavda başarı notu 100 üzerinden en az 60’dır.Bütün sınav ve
belgelerin geçerlilik süresi 2 yıldır. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise süresi
içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıt yaptırırlar ve bu Yüksekokul tarafından yürütülen “İngilizce Hazırlık
Öğretimi”ne devam ederler. Bu öğretim yılının sonunda (yaz öğretimi dahil) Fakülte ve bölümlerinde lisans öğretimine
başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına
girebilirler. Engeç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında
öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce Hazırlık Öğretimine devam
etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında,İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık
Öğretimi çerçevesinde yapılan tüm yeterlik sınavlarına girerler yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da
başarısız olan öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişkileri kesilir. Gerek 1. yıl gerekse 2. yıl sonunda başarısız
olan öğrenciler isterlerse, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı
üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

Devam Durumu
Madde 8 — İngilizce Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler, bulundukları seviye grubunun
derslerine % 90 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Bürosu her öğretim yılı
başında her bir seviye grubu için (haftalık ders saati her grup için farklıdır) yıllık ders saatini saptar. Devamsız durumuna
düşen öğrenciler ders yılı sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına girme hakkını kaybederler. Bu öğrenciler ders yılı
sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler gibi Yüksekokul tarafından bir yıl içinde yapılan tüm
sınavlara girme hakkına sahiptir. (Öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur.)
Hazırlık programı boyunca öğrenciler toplam 20 günlük doktor raporu alabilirler. Doktor raporlarının, resmi tatil, bayram
günleri ve yarıyıl başı hariç olmak üzere İstanbul il sınırları içinden alınması gerekmektedir. Raporlu öğrenciler derslere ve
sınavlara giremezler. Ameliyat, kaza veya uzun süreli tedavi gerektiren hastalık durumunda, bu süre Yüksekokul Yönetim
Kurulu onayı ile 40 güne kadar uzatılabilir.

Başarı Durumu ve Değerlendirme
Madde 9 — a) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenci başarısı 2 aşamalıdır. Birinci aşama, yıl içi çalışmalarında en az 60
sağlamakla tamamlanmış olur. İkinci aşama olarak, 60 ve üstü ortalaması olan öğrenciler yıl sonunda verilen İngilizce
Yeterlilik sınavına girerler. 60’ın altında yıl içi not ortalaması olan öğrenci Yeterlilik Sınavına giremez.
b)İngilizce hazırlık programına kabul edilen öğrenciler ders yılının ilk günü yapılan seviye tespit sınavının sonucuna göre
4 ana gruba ayrılırlar.
A grubu (İleri Düzey) öğrencileri yıl içi sınavlarında 50 ve üzeri ortalama aldıkları takdirde birinci yarıyıl sonunda verilen
İngilizce yeterlilik sınavına girme hakkına sahiptirler. A grubu öğrencileri bu sınavın sonucuna göre:
60 ve üzeri not alanlar: Fakültelerinde derslere başlarlar.
60’ın altında not alanlar A grubunda kalarak bahar yarıyılında derslere devam ederler.
B grubu öğrencilerinden yıl içi not ortalaması 80 ve üzeri olanlar yarıyıl sonunda verilen İngilizce yeterlilik sınavına
katılabilirler. Bu sınavdan 60’ın altında not alanlar birinci dönem bulundukları sınıflarda öğrenime devam ederler.
C ve D grubu öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Programını bir yarıyılda bitirme hakları yoktur. Bu yüzden yarıyıl sonu
yeterlilik sınavına katılamazlar.

c)

İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca hazırlanan İngilizce sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin Fakülte 1 inci
sınıflarında hangi İngilizce derslerini alacakları İTÜ Senato esaslarınca belirlenir.

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları
Madde 10 —Bu Yönetmelikte belirtilmeyen öğrenci hak ve sorumlulukları İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri ile düzenlenir.
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı eğitimine devam eden öğrencilerin bir yarıyıl izin almaları mümkün
değildir. İngilizce hazırlık eğitiminin sürekliliği açısından öğretim yılının başından itibaren 2 yarıyıl (1 eğitim yılı) izin
alabilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 11 — 10/10/2000 tarihli ve 24196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans
İngilizce Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

