
 
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE 

HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ 
 

Muafiyet Esasları  
 
MADDE 9  
 
(1)  (Değişik: Senato Kararı-20/06/2019-2019/06) Güz, Bahar veya Ek dönemde Yüksek-Orta Düzey’ de ara 
sınav ve final sınav ortalaması en az 75 olan öğrenciler ile Üst Düzey’ de ara sınav ve final sınav ortalaması en 
az 65 olan öğrenciler KHAS-İYYS/İYS’ den muafiyet hakkı kazanır. Bu öğrenciler takip eden yarıyılda 
Fakülte/Bölümleri’ nde eğitime başlarlar. Bu öğrencilerin zorunlu dersler olarak verilen EL 101, EL 102, EL 
201 ve EL 202 derslerinden muafiyet alamazlar. Muafiyet almaları ancak KHAS-İYYS/İYS sınavına girmeleri 
ve bu Yönerge’ de (3. bölüm, 8. madde, 5. fıkra)  belirtilen koşulları sağlamaları ile mümkündür.   

(2)  Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile uluslararası 
ortak programlar yürütülen üniversitelerce gerçekleştirilen sınavlardan Senatoca tespit edilmiş olan puanları 
almış olanların, sınav sonuç belgeleri sınavı yapan kurumlarca aradan iki takvim yılı geçmemek şartıyla 
doğrudan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ulaştırıldığı takdirde, İngilizce Hazırlık Programından 
muaf olurlar. Bu öğrencilerin zorunlu dersler olarak verilen EL 101, EL 102, EL 201 ve EL 202 derslerinden 
muafiyet durumları ilgili sınavdan aldıkları nota ve Senatoca kabul edilmiş olan eşdeğerlik puanlarına göre 
belirlenir:  

(3)  İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet için geçerli kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu 
sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.  

 TOEFL-IBT    CAE    CPE    PTE-Akademik  
  78     C    C    60 (her bölümden en az 59)  
  2 yıl geçerli    3 yıl geçerli   3 yıl geçerli   2 yıl geçerli  
 
(4)  TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Programından muafiyet alabilmek için, sınavın TOEFL kurum 
kodu, 7524 belirtilerek devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca 
yurtdışındaki tüm TOEFL merkezlerinden alınmış sınav sonuç belgeleri geçerli kabul edilir. PTE Akademik 
sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Programından muafiyet alabilmek için başvuruda bulunan öğrencilerin, sınav 
sonuçları belli olduğunda Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile skor paylaşımı yapması 
gerekmektedir.  

(5)  Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ve belirlenen sınav merkezlerinden, belirlenen 
düzeyde puan aldığını belgelemeyen öğrenciler, KHAS- İYYS’ ye alınırlar. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler 
lisans öğrenimlerine başlayabilirler. KHAS–İYYS’ den başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’na 
devam etmekle yükümlüdürler.   

(6) (Değişik: Senato Kararı-20/06/2019-2019/06) Yukarıdaki esaslar, öğretim dili tamamen veya kısmen 
İngilizce olan lisans programlarına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.  

(7)  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 ortaöğretimini bu kurumlarda 
tamamlayanlar İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Lisans düzeyinde bu öğrencilerin hangi İngilizce 
derslerinden muaf olacakları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca belirlenir.  

(8)  İngilizce Hazırlık Programında kayıtlı iken, İngilizce yeterliklerini Kadir Has Üniversitesi Senatosu 
tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile belgeleyerek muafiyet kazanan öğrenciler izleyen 
yarıyıl başında lisans eğitimlerine başlayabilirler.  


