
GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU PROGRAMLARI 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 

 

 

Amaç 

 

Madde 1- İngilizce Hazırlık Programları'nın amacı, Üniversite'nin fakülte ve yüksekokullarına 
kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek ve eğitim ve öğrenimlerini İngilizce 
sürdürebilecek düzeye getirmektir.  

 

Kapsam 

 

Madde 2- Bu yönetmelikte yer almayan konularda "Girne Amerikan Üniversitesi Lisans Giriş, 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Tüzüğü", disiplin ile ilgili konularda ise "Girne Amerikan Üniversitesi 
Öğrenci Disiplin İlke ve Kuralları" hükümleri uygulanır. 

 

Sınıflandırma ve Yeterlik  

 

Madde 3- Üniversite'ye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterlik ve 
sınıflandırması İngilizce Hazırlık Okulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan 
Yeterlik Sınavı ile saptanır. Bu sınavda yeterli bulunmayanlar, İngilizce Hazırlık Okulu'nun 
İngilizce Hazırlık Programları'na alınırlar. Yeterli bulunanlar ise kabul edildikleri fakülte veya 
yüksekokullara kaydolurlar. 

 

Sınıflandırma, Yeterlik ve İngilizce Hazırlık Programları konusunda 12. ve 13. madde hükümleri 
saklıdır.  

(Bakınız Girne Amerikan Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü madde 20.1 
ve 20.2) 

 

Yeterlik Sınavında başarı notu en az %60'tır.  

 

Dış Sınavlarda Yeterlik  

 

Madde 4- Öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri uluslararası sınavların sonuçlarına göre de 
belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlik için alınması gereken en az puanlar İngilizce Hazırlık Okulu 
tarafından saptanarak duyurulur. İbraz edilen dış sınav sonuçlarının geçerliliği kabul edilmeden 
önce gerektiğinde söz konusu sonuçlar hakkında araştırma yapılabilir. Süresi iki yılı aşan 
belgelerin geçerliği konusundaki takdir hakkı İngilizce Hazırlık Okulu'na aittir.   



(Bakınız GAÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü, madde 29) 

 

Sınıflar  

 

Madde 5- İngilizce Hazırlık Programları'nda eğitim Avrupa Dil Kriterleri (Common European 
Framework- CEF) bazında olup öğrencilerin en az B (özgür kullanıcı- independent user) 
seviyesine gelmeleri hedeflenmektedir. 

Yeterlik Sınavı'nda İngilizce dil bilgileri yeterli bulunmayan öğrenciler, İngilizce bilgilerini fakülte 
ve yüksekokul derslerini izleyebilecek düzeye getirmek amacı ile, Hazırlık Sınıfı'nın, aynı sınav 
sonucunda kendileri için saptanan kurundan başlayarak İngilizce eğitimine tabi tutulurlar. 

 

Kurlar 

 

Madde 6- İngilizce Hazırlık Programları sırasıyla A1, A2 (temel kullanıcı)  ve  B1, B2 (özgür 
kullanıcı) kurlarından  oluşmaktadır. 

Bu kurların herbirinin süresi normal olarak çeyrek akademik yıldır ve her yarı yılda, gerektiği 
takdirde, bu kurların tümünde eğitim yapılır. 

 

Sınavlar 

 

Madde 7- İngilizce Hazırlık Okulu, her eğitim-öğretim yılının başında İngilizce Hazırlık 
Programları'nda görecekleri eğitim-öğretimleri süresince öğrenciler tarafından yerine getirilmesi 
gereken yükümlülükleri tespit ederek duyurur. Bu yükümlülükleri yerine getirmiş öğrenciler, her 
kurun sonunda yapılan kur atlama sınavlarına girerek, bu sınavın sonuçlarına göre bir kurdan, 
bir üst kura geçerler. 

 

Devamsızlık nedeniyle sınavlara giremeyenler devamsız oldukları kuru tekrarlarlar. Başarısız 
olanlar ise başarısız oldukları kuru tekrarlar veya başarısızlık derece ve konuları dikkate 
alınarak düzenlenecek özel programlara alınabilirler. 

 

Kur atlama sınavlarında başarı notu en az %60'tır. 

 

Yeterlik Sınavları  

 

Madde 8- Bölüm öncesi B kurunu tamamlayarak bu kurun sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan İngilizce Hazırlık öğrencileri, her yarı yıl sonunda düzenlenen ‘Yeterlik’ sınavına alınırlar. 
Yeterlik sınavında başarı gösterenler, izleyen yarı yıl başında kabul edildikleri fakülte veya 
yüksekokullara kaydolmaya hak kazanırlar. 

 

Yeterlik sınavları için, telafi sınavı düzenlenmez. 



Yaz dönemi sonunda girdikleri Yeterlik  Sınavı'nda başarı gösteremeyen öğrenciler izleyen 
eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik Sınavı'na girebilirler.  

Yeterlik Sınavları'nda başarı notu en az %60'tır. 

 

 

Eğitimin Süresi 

Madde 9- İngilizce Hazırlık Okulu’nda İngilizce Hazırlık  Programları'nın süresi en fazla iki yıldır.  
Her akademik yıl iki dönem (her biri 14 hafta) ve gerektiğinde yaz okulu programından (bir 
akademik yılda toplam 35 hafta) oluşmaktadır.  

İki eğitim-öğretim yılı sonunda Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile 
ilişikleri kesilir. 

 

Devam Zorunluluğu 

Madde 10- İngilizce Hazırlık Okulu’nda öğrenciler, ders ve uygulamaların en az %85'ine 
katılmak ile yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler, kur atlama sınavlarına 
alınmayarak başarısız sayılır ve devamsız oldukları kurları tekrar ederler. 

 

Ġzinli Sayılma 

Madde 11- İngilizce Hazırlık Programları'na devam eden öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle 
bir veya iki yarı yıl için izin isteğinde bulunabilirler. Bu konudaki başvurular  İngilizce Hazırlık 
Okulu  ve Öğrenci İşleri  Müdürlükleri'ne yapılır. İzin işleminde karar yetkisi Hazırlık Okulu 
Yönetim Kurulu ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne aittir. 

İzinli sayılma isteğinde bulunan öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde akademik takvimde yer 
alan sınavlara katılamazlar. 

İzinli öğrenciler izin sürelerinin bitiminde kendilerine verilecek  ‘B’ kuru atlama sınavını geçtikleri  
takdirde, Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanırlar. Yeterlik  Sınavı'nda başarılı olanlar, kabul 
edildikleri fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırırlar. Başarısız olanlara ise eğitim süresi ile ilgili 
9. madde hükümleri uygulanır. 

 

Çeşitli Hükümler 

Madde 12- İngiliz Dili Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve  İngilizce-Türkçe Çevirmenliği 
bölümlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler için özel İngilizce Hazırlık Programları 
düzenlenebilir. Bu bölümler için ‘Yeterlik Sınavı’ başarı notu en az %80dir. 

Madde 13- Lisansüstü ve doktora öğrencileri ile Üniversite dışından yatay ve dikey geçiş 
yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce bilgi düzeyleri, enstitü, fakülte veya yüksekokulun 
başvurusu üzerine İngilizce Hazırlık Okulu tarafından saptanabilir. 

 

Yürürlük 

 

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümleri 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Girne Amerikan 
Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan İngilizce Hazırlık Programları öğrencilerine uygulanır.  

Yürütme 



Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Girne Amerikan Üniversitesi rektörü   yürütür. 

 


