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T. C. 

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 13 Temmuz 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 

10        Ağustos 2021 ve 31 Mayıs 2022 tarihli toplantısında revize edilmiştir.) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Lokman Hekim Üniversitesinin İngilizce eğitim 

veren bölümlerine kabul alan öğrencilerin, İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutulmasına dair 

esasları ve zorunlu / isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulacak öğrencilere uygulanacak 

yabancı dil eğitiminin amaç, kapsam, uygulama, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 
 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller 

Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve yürütülen İngilizce hazırlık sınıfı eğitim öğretimine 

ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 
 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2923 sayılı Yabancı 

Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi 

Hakkında Kanun ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
 

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; 
 

a) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR): Avrupa ülkelerinde dil öğretim 

programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları 

yönlendirmek için hazırlanan ortak çerçeve programını, 

 

b) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde 

verildiği eğitimi, 
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c) Hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen İngilizce olan programlarda öğrencinin devam 

etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini 

 

ç) Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü: Yabancı Diller Koordinatörü tarafından 

belirlenen hazırlık sınıflarında görev alacak öğretim elemanlarının koordinasyonundan, 

Program Geliştirme Biriminin iş birliğiyle öğretim planının hazırlanması, sınıfların 

oluşturulması, ders materyallerinin hazırlanmasından ve Ölçme-Değerlendirme Birimi ile iş 

birliği içinde sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu olan birimi, 

 

d) Kur atlama sınavı: Hazırlık sınıflarında her kur sonunda yapılan sınavı, 
 

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı, 

 

f) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam 

edeceğini belirleyen sınavı, 

 

g) Yeterlilik sınavı: Lokman Hekim Üniversitesinin İngilizce bölümlerine yeni kayıt 

yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf tutulmasını belirleyen, hazırlık sınıflarında 

okuyan öğrenciler için ise güz ve bahar yarıyılları sonunda uygulanan ve öğrencilerin o yarıyıla 

ilişkin İngilizce yeterlik seviyelerini ölçen sınavı, 

 

ğ) TOEFL/PTE/FCE/CAE/CPE/: Yüksek Öğretim Kurumu Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlikleri Tablosunda yer alan Uluslararası yabancı dil sınavlarını, 

 

h) Yabancı Diller Koordinatörlüğü: Lokman Hekim Üniversitesi Ortak Dersler 

Bölümüne bağlı Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nü 

 

ı) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü’nü, 
 

i) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nu 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar 

Hazırlık eğitimi 

MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere Avrupa Dilleri 

Ortak Çerçeve Programının (CEFR) öngördüğü, yabancı dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı 
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anlama/anlatma yöntemlerini öğretmek ve öğrencileri tamamen İngilizce olarak eğitim 

görecekleri lisans programlarının derslerini takip edebilecek bir düzeye ulaştırmaktır. CEFR 

sistemine göre Öngörülen hedef bant aralığı B1 üstü düzeydir. 

 

(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıflarının eğitim-öğretimi Ortak Dersler Bölümüne 

bağlı Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Yabancı Diller Koordinatörlüğü 

tarafından her akademik yıl başlangıcında bir Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü 

görevlendirilir. 

 

(3) Hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümün gerektirdiği 

İngilizce dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil düzeylerine göre 

farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim ve öğretim programları, kur atlama sınavları ve yeterlik 

sınavları uygulanır. 

 

(4) Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencilerin tamamen İngilizce olarak eğitim 

görecekleri ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezuniyetleri için gerekli olan 

AKTS hesabında kullanılmaz, hazırlık sınıfı başarı notu öğrencilerin lisans eğitimlerine ilişkin 

genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. 

 

Hazırlık eğitimi kontenjanları 
 

MADDE 6- (1) Yabancı Diller Koordinatörlüğü, her eğitim öğretim yılı başında hazırlık 

sınıfları için öğrenci kontenjanını belirler. 

 

(2) Kontenjanların belirlenmesinde, fiziksel şartlar ve öğretim kadrosu dikkate alınır. 

 
(3) Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılacak muafiyet sınavı sonucunda, 

zorunlu hazırlık eğitimine alınacak öğrencilerin yerleştirilmesinden sonra kalan kontenjanlar 

isteğe bağlı hazırlık eğitimi kontenjanı olarak değerlendirilir ve bu kontenjanların % 10’u ön 

lisans, % 80’i lisans, % 10’u ise lisansüstü eğitim gören öğrencilerine tahsis edilir. 

 

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi kontenjanlarına öğrenci yerleştirilmesinde, ön lisans ve 

lisans öğrencileri için üniversiteye yerleştirme puan türündeki Türkiye sıralamaları, lisansüstü 

öğrencilerin yerleştirilmelerinde ise ALES puanları esas alınır. 

 

İsteğe bağlı hazırlık eğitim başvuruları 

 
MADDE 7 (1) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi başvuruları Ek-1’de yer alan isteğe bağlı 

hazırlık eğitimi mutabakat zaptı aracılığıyla Yabancı Diller Koordinatörlüğüne yapılır. 
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(2) Yabancı Diller Koordinatörlüğünce, yukarıda belirtilen sıralama esasları dâhilinde 

asil ve yedek listeler oluşturularak ilan edilir. 

 

(3) İsteğe bağlı hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde 

belirtilen güz yarıyılı ekle-sil haftası içerisinde kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitüye 

dilekçe vererek hazırlık sınıfından ayrılabilir. İsteğe bağlı hazırlık eğitiminden ayrılmak isteyen 

öğrencilerin başvuruları ile bu öğrencilerin yerine yedek listeden çağrılan öğrencilerin durumu 

ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve sonuç en geç güz yarıyılı ekle-sil haftası bitimine 

kadar Yabancı Diller Koordinatörlüğüne bildirilir. 

 

(4) Ekle-sil haftasından sonra isteğe bağlı hazırlık sınıfından ayrılmaya yönelik yapılan 

başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bu öğrenciler hazırlık programına devam etmek 

zorundadır ve hiçbir şekilde kayıtlı olduğu ön lisans, lisans veya lisansüstü programa bir sonraki 

eğitim-öğretim yılından önce başlayamaz. 

 

Eğitim süresi ve devam zorunluluğu 
 

MADDE 8- (1) Hazırlık sınıflarının akademik takvimi her yıl Senato tarafından 

belirlenir. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya yaz öğretimi 

açabilir. Yaz öğretimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. 

 

(2) Bir akademik yıl, her biri on dört haftadan oluşan güz ve bahar olmak üzere iki 

yarıyıldan oluşur. 

 

(3) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık programı süreleri sekiz hafta (8) ila on altı (16) 

hafta arasında değişen en az iki (2) en fazla dört (4) kurdan/modülden oluşur. 

 

(4) Hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak ya 

da muafiyet şartlarını yerine getirmek zorundadır. 

 

(5) Hazırlık sınıflarının normal eğitim öğretim süresi bir akademik yıl, azami eğitim 

öğretim süresi ise iki akademik yıldır. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına en fazla bir yıl süre ile 

devam edilir ve öğrenci başarısız olsa dahi ikinci yıl tekrara alınmaz. Hazırlık eğitiminde geçen 

süre, kayıt olunan bölüm/programa ilişkin azami öğrenim süresine dahil değildir. 

 

(6) Zorunlu hazırlık eğitimi kapsamında olan öğrencilerden, hazırlık sınıfını iki 

akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği 

kesilen öğrenciler Ek-1 maddesi uyarınca, kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili 
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Türkçe olan, puanı yeterli eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. 

 
(7) Öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimi süresince derslerin % 80’ine devam etmek 

zorundadırlar. Devam koşulunu yerine getirmeyen zorunlu hazırlık eğitimi kapsamındaki 

öğrenciler kur tekrarı yaparken, isteğe bağlı hazırlık eğitiminde olan öğrencilerin kayıtları 

silinir. İsteğe bağlı hazırlık programından kaydı silinen öğrenciler, kayıtlı oldukları ön lisans, 

lisans veya lisansüstü programlara ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılında başlayabilirler. 

 

(8) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi 

temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece resmi izinli sayılır. Bunun 

dışındaki tüm mazeretler devamsızlıktan sayılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları 

Sınavların hazırlanması 

MADDE 9- (1) Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Yabancı 

Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, proje veya hem yazılı hem 

sözlü olarak yapılabilir. 

 

(2) Tüm sınavlar ve tarihleri akademik takvimde ilan edilir. 
 

İngilizce yeterlik sınavı 
 

MADDE 10- (1) İngilizce yeterlik sınavı, öğrencinin program için istenen yabancı dil 

düzeyi ile yeterliliğine sahip olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp 

kazanmadığını ölçen sınavdır. Bölümlere kabul edilen öğrenciler için her akademik yılın 

başında, hazırlık sınıflarına katılan öğrenciler için ise güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. 

 

(2) Yeterlik sınavı dinleme-anlama, dilbilgisi ve kelime bilgisi, okuma-anlama, yazılı 

ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. 

 

(3) Akademik yıl başında yapılan yeterlilik sınavına, hazırlık sınıfına daha önce kayıt 

yaptıran ve başarısız olan öğrenciler de katılabilir. Akademik yıl başında yapılan yeterlilik 

sınavından başarılı olabilmek için öğrencilerin 100 tam puan üzerinden, en az 65 puan almaları 

gerekir. 

 

(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapan ve dönemlik ders programı uygulayan 
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programlara/fakültelere kayıtlı olan ve güz dönemi/ara dönem sonunda gerçekleştirilen 

muafiyet sınavından başarılı olan veya senato tarafından kabul edilen ve Tablo 1’de yer alan 

asgari puanları alan öğrenciler, bahar döneminde ilgili bölümlerde/programlarda eğitimlerine 

başlarlar. 

 

(5) Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır: 
 

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin anadili olarak 

konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim 

görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 

 

b) Tablo 1’de yer alan, Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarında aşağıda belirtilen asgari puanları alanlar ile merkezi ulusal 

yabancı dil sınavlarında (YDS/YÖKDİL) 85 ve üzeri puan alanlar hazırlık programından muaf 

kabul edilirler. 

 

Tablo 1. Eşdeğerlikler Tablosu 
 
 

LHÜ- 

Muafiyet 

Sınavı 

(LHÜ-İYS) 

(100 
üzerinden) 

 

TOEFL- 

iBT 

(120 

üzerinden) 

 
PTE 

(90 

üzerinden) 

 
FCE 

(Bant 

usulü) 

 
CAE 

(Bant 

usulü) 

 
CPE 

(Bant 

usulü) 

 

65 ve üstü 

 

80 ve üstü 

 

53 ve üstü 

 

C ve üstü 

 

C ve üstü 

 

C ve üstü 

 

 
(6) Eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan alınan sınav sonuç 

belgelerinin son iki yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgelerin akademik takvimde 

belirlenen ders ekleme-silme tarihleri bitimine kadar Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne teslim 

edilmesi ve bu birim tarafından onaylanması gerekir. 

 

(7) Başka bir üniversitenin hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler de 

yeterlik sınavına girer ve öğrenci hakkında bu sınavdan aldığı puana göre işlem tesis edilir. 

 

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen 

öğrencilerden, bu maddede belirtilen koşulları sağlayamayanların İngilizce hazırlık sınıfına 

kaydı yapılır. 
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(9) İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için her yarıyıl sonunda 

İngilizce yeterlik sınavı yapılır. Güz yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olan 

öğrenciler bahar yarıyılı hazırlık eğitimine devam eder. 

 

(10) Yeterlik sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere bir defaya mahsus ek sınav 

hakkı tanınır, bu sınavda da başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yapar. 

 

Seviye tespit sınavı 
 

MADDE 11- (1) Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini 

belirleyen sınavdır. İngilizce Yeterlik Sınavı sonucunda hazırlık eğitimine tabi tutulacak 

öğrencilere Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından seviye tespit sınavı uygulanır. Sınav 

sonucuna göre öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyelerine göre (CEFR) 

gruplandırılır. 

 

Kur atlama sınavı 
 

MADDE 12- (1) Hazırlık eğitimisüresince uygulanan programların kapsam ve amaçları 

göz önüne alınarak, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde kur atlama sınavı yapılır. Kur 

atlama sınavlarında başarısız olan öğrencilere bir defaya mahsus ek sınav hakkı tanınır, bu 

sınavda da başarılı olamayan öğrenciler yıllık hazırlık ücretinin yüzde yirmisini yatırmak 

koşuluyla kur tekrarı yapar. Kur tekrarı ücreti, tekrar edilecek her kur için kur başlangıç 

tarihinden önce yatırılır. Kur ücretini yatırmayan öğrenci derslere devam edemez. Aynı kurun 

tekrarında da başarılı olamayan öğrencilerin Lokman Hekim Üniversitesi Yabancı Diller Birimi 

hazırlık programından kaydı silinir. 

 

Mazeret sınavı 
 

MADDE 13- (1) Kur atlama ve yarıyıl sonu yeterlilik sınavlarına haklı ve geçerli 

sebeplerle giremeyen ve bu durumunu sınavların bitimini takip eden yedi gün içerisinde 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne beyan eden ve mazereti kabul edilen öğrenciler mazeret 

sınavına alınır, ancak mazeret sınavının tekrarı yoktur. 

 

Değerlendirme esasları 
 

MADDE 14- (1) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı 

durumları kur atlama sınavları ve yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavı sonuçlarına göre 

belirlenir. Bu sınavların başarı puanına katkı oranları ve yeterlik sınavına girme koşulları 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. 
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(2) Öğrencilerin derslerdeki çalışmaları, verilen ödevleri yapmaları, disiplin durumları, 

ders materyallerini bulundurmaları ve bu çalışmaların sonucunda dil gelişimleri derse katılım 

notu olarak değerlendirilir. 

(3) Öğrenciler için kur atlama sınavından alınan puanların % 65’i ve ders değerlendirme 

notlarının % 35’sinin etkisiyle kur geçme notu belirlenir. Bir kurun geçilebilmesi için kur geçme 

notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. 

 

(4) İsteğe bağlık hazırlık programında başarısız olan veya devam zorunluluğun yerine 

getirmemiş olan öğrenciler, kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardaki 

yabancı dilde verilen dersleri alamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hazırlık eğitimi öğrenim ücreti 
 

MADDE 15- (1) Hazırlık öğrenim ücretleri yıllık olarak her akademik eğitim öğretim 

yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

Sınav sonucuna itiraz 
 

MADDE 16- (1) Sınav sonuçlarına itiraz, notların duyurulmasını izleyen üç gün 

içerisinde dilekçe ile Yabancı Diller Birimine Koordinatörlüğü’ne yapılır. İtirazlar, Hazırlık 

Sınıfları Birim Koordinatörünün katılımıyla sınav komisyonu tarafından incelenir ve karara 

bağlanır. 

 

Öğrenime ara verme 
 

MADDE 17- (1) Öğrenime ara verme eğitim öğretim yılı üzerinden değerlendirilir. 

Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler mazeretlerini eğitim öğretime 

başladıkları tarihten itibaren ilk dört hafta içerisinde Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne dilekçe 

ile beyan ederler. Talep Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından Senato onayına sunulur ve 

uygun görülmesi halinde öğrenciye iki yarıyıl izin verilir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci 

derslere ve sınavlara giremez. Bu madde kapsamında müracaatını yapan ve izin talebi 

onaylanan öğrencilerden ilk yarıyılın ücreti tahsil olunur. 

 

Sertifika 
 

MADDE 18- (1) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı 

Diller Koordinatörlüğü tarafından başarı sertifikası verilir. Belgede başarı notu ve yabancı dil 
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yeterlik düzeyi belirtilir. 

Hüküm bulunmayan haller 
 

MADDE 19- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 

Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Senato Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
 

MADDE 20- (1) Bu yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
 

MADDE 21- (1) Bu yönerge hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür. 



1  

Ek-1 

 

T.C. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 

Yabancı Diller Koordinatörlüğü İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi Mutabakat Zaptı 

 

 
Lokman Hekim Üniversitesi, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından gönüllülük 

esasına bağlı olarak öğrencilere sunulan; bir yıl süreli yoğun İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

programına herhangi bir zorlama ve baskı olmadan kendi rızam ile katılmak istiyorum. 

Buna binaen, Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde 

kabul edilen İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yer alan madde ve esaslara 

uygun olarak davranacağımı yazılı olarak beyan eder ve işbu mutabakat zaptı ile hazırlık 

programına kaydımın yapılmasının gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

Öğrenci Adı, Soyadı: ……………….. ………………… 

T.C. Numarası: ……………………. 

Kayıt Olduğu Program: ……………………….. 

Tarih: …… / .......... / 20 

İmza: ………………………….. 

 

 
Lokman Hekim Üniversitesi, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık programına herhangi bir 

zorlama ve baskı olmadan kendi rızam ile katılmak istiyorum. 

EVET  HAYIR  


