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ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI İLE İNGİLİZCE DERSLERİ
EĞİTİM- ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce
Hazırlık Programı ile Türkçe ve İngilizce eğitim yapan ön lisans ve lisans programlarında yürütülen
yabancı dil eğitim ve öğretimi ile sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Programı ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin Türkçe ve İngilizce eğitim yapan
ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen her türdeki İngilizce dil eğitim-öğretimi ve sınavlarda
uyulacak usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğrenimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe” ile 21/09/2012 tarih ve 28418 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Acıbadem Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen;
a) A1, A2, B1, B2, C1, C2: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Yabancı dil düzeylerini,
b) ACEPT: Acıbadem English Proficiency Test/İngilizce Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı,
Temmuz 2017 itibariyle Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde İngilizce
Hazırlık Programı okuyan öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için girmek
zorunda oldukları sınavı,
ACUPEP PPT: Acıbadem University Preparatory English Program Placement and Proficiency
Test/İngilizce Hazırlık Programı Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı, Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce olan fakülte ve bölümlere girmeye hak kazanan
öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olup olmadıklarını ve/veya İngilizce
düzeylerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı, eğitim dili Türkçe olan bölümlere girmeye
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hak kazanıp isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam etmek isteyen öğrencilerin İngilizce
düzeylerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı, (SENATO 29.06.2021-2021/26)
APPT: Acıbadem Proficiency and Placement Test/Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı /
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans bölüm
ve programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerinin İngilizce derslerinden muaf olup
olmadıklarını ve/veya İngilizce düzeylerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı, (SENATO
29.06.2021-2021/26)
c) Rektör: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Senato: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu’nu,Üniversite: Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ni,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Hazırlık Programı
Programın Yapılanması, Amaç ve Hedefleri
MADDE 5 - (1) İngilizce Hazırlık Programının amacı, öğrencilere yabancı dille öğrenim
görecekleri derslerini takip edebilecek, akademik çalışmalarında, mesleki ve sosyal hayatta yabancı
dil becerilerini hedeflenen B2 seviyesinde etkin olarak kullanabilecek yeterliliği kazandırmaktır.
İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin, akademik metinlerde
kullanılan dil yapılarını doğru anlamaları, doğru ve etkin bir biçimde kullanmaları ve akademik dil
becerilerinin gerektirdiği cümleleri kurabilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, İngilizce Hazırlık
Programı süresince öğrencilere, üniversite ve meslek yaşamlarında kullanacakları akademik
okuma, dinleme, not tutma, rapor/proje hazırlama, sunum yapma ve çeşitli yazım teknikleri
öğretilir. Böylelikle öğrencilerin, derslerini, yurtiçi ve yurtdışı seminer ve konferansları yabancı
dille takip edebilecek, katılımda bulunabilecek ve kültürel ve sosyal yaşamda da kullanabilecek
düzeye gelmeleri sağlanır.
(2) İngilizce Hazırlık Programının yürütülmesinden İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı
sorumludur.
İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavı (APPT) ve eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlar
MADDE 6 - (1) Üniversite’nin, eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisans programlarına ilk kez
kayıt yaptıran öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam etmek isteyen
öğrenciler , kayıt haftası içinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık
Programı düzey belirleme ve muafiyet sınavına (ACUPEP PPT) girmek zorundadırlar.
2/14

29.06.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Senato.

Uzaktan/çevrimiçi yapılan ACUPEP PPT’lerde eğitim-öğretim dili İngilizce olan lisans
programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin Hazırlık Programı'ndan muaf olup bölümlerine
geçiş yapabilmeleri için test bölümünde en az B1+ seviyesinde puan aldıktan sonra yazma ve
konuşma sınavlarında ayrı ayrı 100 üzerinden en az 70 almaları gerekmektedir. ACUPEP PPT
konuşma sınavına ancak yazma sınavında en az 70 alan öğrenciler katılabilirler. (SENATO
29.06.2021-2021/26)
2) 2017 yılından itibaren yapılan APPT ve 2021 yılından itibaren yapılacak olan ACUPEP PPT’nin
geçerlilik süresi 2 yıldır. (SENATO 29.06.2021-2021/26)

(3) Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından doğrudan muaf olurlar:
a) En az son üç yılında, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının
devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayanlar. (SENATO 21.05.2019 – 2019/10)
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen taban puan ve üstünde puan aldıklarını
belgeleyenler.

SINAVLAR

KABUL EDİLEN
TABAN
PUANLAR

YDS / e-YDS *
PEARSON PTE
Academic
TOEFL-IBT**
CAE

85
67

GEÇERLİ
LİK
SÜRELER
İ
5 yıl
2 yıl

80 (Test) / 20 TWE
C

2 yıl
3 yıl

* YDS ve/veya e-YDS sınavından 85 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından
muaf olabilmeleri için APPT/ ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 almaları
gerekmektedir.
**a) Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki
sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.
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**b) TOEFL-IBT sınavına yurt dışında girip toplam puanı 80 ve üzerinde öğrencilerin sınavın
kabulü için Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak olan APPT/
ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 alması gerekmektedir.
**c) Kayıt sırasında üniversiteye sunulan veya doğrudan İngilizce Hazırlık Programına gönderilen
Türkiye veya yurtdışından alınan TOEFL IBT belgelerinde Acıbadem Üniversitesi’nin kurum
kodu olan C173 olması gereklidir. Bu kod olmayan belgeler kabul edilmeyecek olup, ilave sonuç
belgeleri TOEFL merkezinden Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) ile talep
edilebilir. (SENATO 21.05.2019 – 2019/10)
Eğitim-Öğretim Süresi
MADDE 7 - (1) İngilizce Hazırlık Programı eğitim-öğretim süresi en az 1 akademik dönem, en
çok 2 akademik yıldır. Eğitim-öğretim yılı en az 28 haftadan oluşur. İngilizce Hazırlık Programına
devam edecek öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre gruplara ayrılırlar. Güz
döneminde A1 düzeyinde başlayan öğrenciler için eğitim zorunlu olarak Güz, Bahar ve Yaz olmak
üzere 3 dönemdir. (SENATO 29.06.2021-2021/26)
(2) Güz dönemine A2 düzeyinde başlayan öğrencilerden Bahar Dönemi sonunda Güz ve Bahar
GANO/GPA ortalaması 2.50 ve üzerinde olan öğrenciler Bahar dönemi ACEPT’ine girebilirler.
Başarılı olamazlar ise Yaz dönemine katılmak zorundadırlar. (SENATO 20.10.2020 – 2020/34)
(3) Programa B1 düzeyinde başlayan ve Güz GANO/GPA’leri 2.50 ve üzeri olan öğrenciler Güz
dönemi ACEPT’ine girebilirler. Başarılı olurlarsa Bahar döneminde fakülte/bölümlerinde düzensiz
(irregular) 1.sınıf öğrencisi olarak eğitimlerine başlayabilirler. Programa B1 düzeyinde başlayan
ve Güz GANO/GPA’leri 2.50 altında olan öğrenciler için İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu olarak
Güz ve Bahar olmak üzere 2 dönemdir. Bahar dönemi sonunda ACEPT’de başarılı olamayan B1
düzeyinde başlayan öğrenciler isterlerse Yaz dönemine devam edebilirler. (SENATO 20.10.2020
– 2020/34)
(4)Grupların düzeylerine göre haftalık ders saat yükü 20’den ve bir dönemde görülen ders saat
yükü 260’dan az olmayacak şekilde farklı programlar düzenlenir. Grupların haftalık ders saatleri
ve grup değiştirme kuralları İngilizce Hazırlık Programı Başkanlığı tarafından belirlenir.
(5) İngilizce Hazırlık Programının süresi 2 yılı aşamaz.
(6) Yaz dönemi ücretsizdir.
Ders Programı
MADDE 8 - (1) İngilizce Hazırlık Programında, her grupta okutulacak dersler ve bunların haftalık
ders saatleri ile akademik takvimi, İngilizce Hazırlık Programı Başkanlığı’nın teklifi üzerine
Senato tarafından onaylanır. Ders içerikleri, kitaplar, yardımcı kitapçıklar ve her bir ders için
ayrılan saatler de yine öğrencilerin İngilizce düzeylerine göre değişiklik gösterir. Öğrencilerin
4/14

29.06.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Senato.

İngilizceyi akademik çalışmalarında, mesleki ve sosyal yaşamlarında, doğru ve akıcı bir şekilde
kullanmalarını sağlayacak öğrenci odaklı eğitim yöntemi kullanılarak ve bilgisayar destekli
programlardan yararlanılarak tüm gruplarda dilbilgisi, dinleme, konuşma, kelime bilgisi, okuma ve
yazma dersleri için Avrupa Ortak Dil Ölçütlerine (A1, A2, B1, B2) göre düzenlenmiş kitaplar
okutulur.
Notlar
MADDE 9 - (1) İngilizce Hazırlık Programı sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan notlar ve
bunlara karşılık gelen harf notlarının katsayıları ve değerlendirilme biçimleri aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Ders Notu
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF
FG
NA

Puan Aralığı
90-100
85-89
80-84
70-79
60-69
50-59
25-49
0-24
Sınava girmedi
Devamsız

Değeri
Pekiyi
İyi-Pekiyi
İyi
Orta
Zayıf-Başarısız
Zayıf-Başarısız
Zayıf-Başarısız
Zayıf-Başarısız
Başarısız
Başarısız

Katsayı
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
0.00
0.00

Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar
MADDE 10 - (1) İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin başarı durumları, dönem
süresince ve bitiminde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan ve uygulanan
sınavların ve sınıf içi etkinliklerinin başarı notuna katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır. Katkı
oranları, Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, her eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde
sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri ara sınav ve yarıyıl içinde sürdürülen değerlendirmeler
ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarına girmek zorundadırlar. Aşağıda belirtilen başarı
şartlarını yerine getiren öğrenciler Güz, Bahar ve Yaz dönemleri sonunda ACEPT’e girmeye hak
kazanırlar. (SENATO 20.10.2020 – 2020/34)
a) Dönem İçi Değerlendirmeler: Aşağıda sıralanan sınavlar ve değerlendirmeler öğrencilerin
dönem içi notunu oluşturur. Dönem içi notunun öğrencilerin yarıyıl başarı notuna katkısı yüz yüze
eğitim ve sınavlarda %60, uzaktan, çevrimiçi eğitim ve sınavlarda %75’tir. Uzaktan eğitim
dönemlerinde sınavlar Senato kararı ile yüz yüze veya uzaktan çevrimiçi yapılabilir. (SENATO
29.06.2021-2021/26)
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i. Kısa Süreli Sınavlar (Quizzes): Dilbilgisi, okuduğunu anlama, yazma, konuşma, dinleme ve not
alma gibi her bir ders için ayrı yapılan yazılı veya sözlü sınavlardır. Toplam sınav sayısı ve sorulan
soru tipleri gruplara ve derslerde amaçlanan becerilere göre değişiklik gösterir. Sınavların olduğu
günlerde derslere devam edilir.
ii. Ara sınavlar (Mid-terms) : Okutulmakta olan tüm dersleri içerir. Her dönemde bir kez verilir.
Öğrencilerin sınav tarihine kadar işlenmiş olan tüm konulardaki başarısını ölçer. Bu sınavda
öğrencilerin yabancı dildeki üretken dil becerileri ölçülür. Sınavların yapıldığı tarihlerde ders
yapılmaz.
iii. Portfolyo/Proje sunumu: Öğrencilerin bireysel ve/veya grup ile hazırladığı ve sunduğu proje
sunumu çalışmaları göz önüne alınarak verilir.
iv. Ödev ve derse katılım: Bu not öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, ödev notları, derse
hazırlıklı gelmesi ve sınıf içi tutum ve davranışları göz önüne alınarak verilir.
b) Final Sınavı: İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerine her akademik dönemin bitiminde verilen,
tüm dönem boyunca öğretilenleri kapsayan bir sınavdır. Sınavın yapıldığı tarihte ders yapılmaz.
Final sınavı notunun yarıyıl başarı notuna katkısı yüz yüze eğitim ve sınavlarda %40, uzaktan,
çevrimiçi eğitim ve sınavlarda %25’tir. (SENATO 29.06.2021-2021/26)
c) ACEPT: Güz, Bahar ve Yaz dönemleri bitiminde devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olan
ve GANO/GPA’leri 4.00 üzerinden en az 2.50 olan öğrencilerin girebildiği yeterlik sınavıdır.
ACEPT Güz, Bahar ve Yaz dönemleri bitiminde ve takip eden Güz döneminin başında olmak üzere
bir yılda 4 kere yapılır. Güz dönemi sonunda yapılacak olan ACEPT sınavına sadece programa B1
düzeyinde başlayan öğrenciler girebilirler. Bahar dönemi sonunda yapılacak olan ACEPT sınavına
sadece programa A2 ve B1 düzeyinde başlayan öğrenciler girebilirler. Yaz dönemi sonunda ve bir
sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcında ACEPT tekrarlanır ve koşulları karşılayan tüm
düzeydeki öğrenciler bu sınava katılabilirler. (SENATO 20.10.2020 – 2020/34)
d) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin ACEPT yerine yönergenin 6. Madde 2-b’de belirtilen
diğer İngilizce sınav notlarının kabul edilmesi için öğrencilerin devam yükümlülüğünü yerine
getirmiş olması ve GANO/GPA’lerinin 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekmektedir. Aksi takdirde
öğrencinin sınav notu Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında
geçerli kabul edilmez.
Başarı Değerlendirmesi
MADDE 11 - Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından başarılı sayılabilmeleri için devam
yükümlülüğünü yerine getirmeleri, GANO/GPA’lerinin 4.00 üzerinden 2.50 olması ve ACEPT’ten
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konuşma ve yazma bölümlerindeki notlarının 100 üzerinden en az 70 olması ön koşuluyla sınav
genel notlarının da en az 70 olması gerekmektedir. (SENATO 29.06.2021-2021/26)
Başarısızlık
MADDE 12 - (1) İngilizce Hazırlık Programı Güz dönemi sonunda GANO/GPA’i 4.00 üzerinden
2.50’nin altında olan öğrenciler takip eden Bahar döneminde bir alt seviyede ders alırlar.
(2) Yaz dönemi sonunda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, GANO/GPA’i 4.00 üzerinden
2.50 altında olan öğrenciler ile Eylül ACEPT sınavında 100 üzerinden en az 70 alamayan
öğrenciler başarısız kabul edilerek bir sonraki eğitim-öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programını
tekrar ederler. (SENATO 29.06.2021-2021/26)
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 13 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 7 gün içinde İngilizce Hazırlık
Programı Başkanlığı’na dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan
itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, konunun kendisine intikal ettirilmesinden
itibaren en geç 7 gün içinde sınav ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenir ve sonuç
yazılı olarak İngilizce Hazırlık Programı Başkanlığı’na bildirilir. Not değişikliği ancak Üniversite
Yönetim Kurulunun onayı ile yapılabilir.
Devam durumu
MADDE 14 - (1) İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunludur. Bu programda en
az %80 devam şartı aranır. Uzaktan / çevrimiçi eğitim döneminde öğrenciler derslere zoom
platformu üzerinden kamera ve mikrofonlarını açık tutarak katılmak zorundadırlar. Kamerası
kapalı olan öğrenci derse katılmamış sayılacaktır. Dönem boyunca devam yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olan öğrenciler final sınavına alınmazlar. Derslere devam şartını yerine getirmeyen
öğrenciler GANO/GPA’leri 4.00 üzerinden 2.50 ve üzerinde olsa bile dönem bitiminde verilen
ACEPT’e alınmazlar ve İngilizce Hazırlık Programını bir sonraki eğitim-öğretim yılında
tekrarlarlar. Üniversitenin Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi’nin 4. Maddesi, i
bendinde belirtildiği üzere alınan sağlık raporu sadece ara sınav için geçerlidir. Sağlık raporu kısa
süreli sınavlar (quiz), ödevler, final sınavları, ACEPT ve devamsızlık için geçerli değildir.
(SENATO 20.10.2020 – 2020/34)
İlişik kesme
MADDE 15 - (1) Devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmakla birlikte İngilizce Hazırlık
Programını 2 yıl içerisinde başarı ile tamamlayamamış lisans öğrencileri yeni eğitim-öğretim
yılının başında yapılacak olan ACEPT sınavına bir kez daha alınırlar. Bu sınavda da başarısız olan
öğrenciler ile İngilizce Hazırlık Programının ikinci yılında devam yükümlülüğünü yerine
getirmeyen veya başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Bu
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öğrenciler istedikleri takdirde, İngilizce Hazırlık Programına kaydoldukları yıllardaki
yerleştirmeye esas puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından uygun olan Türkçe eğitim
yapan programlara yerleştirilebilirler. İlişik kesme işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte
tarafından yürütülür ve karara bağlanır.
Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 16 - (1) İngilizce Hazırlık Programı sırasında 1 yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma
talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakültenin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
İngilizce Hazırlık Programı A1 ve A2 düzeyinde başlayan öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılını
kapsadığından, bu öğrenciler için kayıt dondurma işlemi dönemlik olarak yapılamaz. Disiplin
işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakültenin dekanlığı tarafından yürütülür. (SENATO
20.10.2020 – 2020/34)
(2) Kayıt donduran öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim döneminde yapılacak olan ACUPEP
PPT’e girebilirler. Bu sınavda veya Madde 6, 2b’de eşdeğerliği kabul edilen sınavlarda başarılı
olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Başarılı olamayan öğrenciler
İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar. (SENATO 29.06.2021-2021/26)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik İngilizce Programı
Programın yapılanması ve kapsamındaki dersler
MADDE 17– (1) Akademik İngilizce Programı, Türkçe eğitim yapan lisans, önlisans bölüm ve
programlarının “Genel İngilizce” ve “Özel Amaçlı İngilizce” derslerini, Tıp Fakültesi “Tıp
İngilizcesi” ve İngilizce eğitim yapan fakültelerin “Fakülte Akademik İngilizce” derslerini
kapsamaktadır.
Türkçe eğitim yapan lisans, önlisans bölüm ve programlarındaki ING 101, 102, 201, 202, 301, 302
kodlu “Genel İngilizce” dersleri hariç diğer İngilizce dersleri için muafiyet sınavı yapılmaz,
öğrenciler bu dersleri almakla yükümlüdürler. ING 101, 102, 201, 202, 301, 302 kodlu “Genel
İngilizce” derslerinin başarı ile tamamlanması ile hedeflenen İngilizce dil yeterliliği düzeyi B1
‘dir.
(2)Eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans bölüm ve programların ders planlarında yer alan
“Genel İngilizce” ve “Özel Amaçlı İngilizce”dersleri ile Eğitim dili İngilizce olan Fakültelerin
ders planında yer alan “Tıp İngilizcesi” ve “Fakülte Akademik İngilizce” derslerinin
yürütülmesinde “Acıbadem Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği” hükümleri geçerli olup diğer kredili dersler gibi işlem görürler.
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(3) Akademik İngilizce Programının yürütülmesinden Akademik İngilizce Program Başkanlığı
sorumludur.
Türkçe eğitim yapan lisans ve önlisans programlarında İngilizce muafiyet ve düzey belirleme
sınavı (APPT) ve eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlar
SINAVLAR

ÜDS/KPDS/YDS
PEARSON PTE
Academic
TOEFL-IBT*
CAE
CPE

TÜRKÇE
LİSANS TÜRKÇE
ÖN
LİSANS
PROGRAMLARI
İÇİN PROGRAMLARI
İÇİN
KABUL EDİLEN TABAN KABUL EDİLEN TABAN
PUANLAR
PUANLAR
60
45
55
38
72
C
C

54
C
C

*Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki sınav
merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.
MADDE 18- (1) Üniversite’nin, eğitim-öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına
ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt haftası içinde Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İngilizce muafiyet ve düzey belirleme sınavına (APPT) girmek zorundadırlar. Sınav sonuçlarına
göre öğrenciler ilgili kurlara yerleştirilir veya Yönergenin 18. maddesinde belirtilen puanlara göre
İngilizce derslerinden tamamen veya kısmen muaf olurlar.
(2) 2017 yılından itibaren yapılacak olan APPT ‘nin geçerlilik süresi 2 yıldır.
(3) Aşağıdaki öğrenciler Türkçe eğitim yapan ön lisans ve lisans programlarında yer alan İngilizce
derslerinden doğrudan muaf olurlar
a) 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, ortaöğrenimini
bu kurumlarda tamamlayanlar.
b) Son üç yıl içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen taban puan ve üstünde puan
aldıklarını belgeleyenler.
Türkçe eğitim yapan lisans programlarında İngilizce derslerinin muafiyet düzeyleri
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MADDE 19- (1) Türkçe eğitim yapan lisans öğrencileri için APPT sonuçlarına göre muaf oldukları
derslerin sayısal puanları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) bantları aşağıdaki
gibidir:
Yerleştirme ve
CEFR
Muaf Olunan İngilizce Dersleri
Muafiyet Sınavı Puanı
0-10*
11-23
Pre A1 ING 101
24-40
A1
ING 101-ING 102
41-58
A2
ING 101-ING 102-ING 201
59-68
A2+
ING 101-ING 102-ING 201-ING 202
69-78
B1
ING 101-ING 102-ING 201-ING 202-ING 301
79-88
B1+
ING 101-ING 102-ING 201-ING 202-ING 301-ING 302
89-100
B2
ING 101-ING 102-ING 201-ING 202-ING 301-ING 302
*10 ve altında puan alan öğrenciler ING 101, ING 102, ING 201, ING 202, ING 301, ING 302
derslerini almakla yükümlüdürler.
(2) İngilizce derslerinden kısmen veya tamamen muaf öğrenciler dahil, tüm öğrenciler 4. Sınıf
ders programlarında yer alan “Özel Amaçlı İngilizce” dersini almakla yükümlüdürler.
(3) Türkçe eğitim yapan lisans öğrencileri için APPT sonuçlarına göre muaf oldukları tüm
dersler için aldıkları notun karşılında aşağıda yer alan tablolarda belirtilen “Harf Notu”
transkripte işlenir:
(a) 11-23 aralığında not alarak ING 101’den muaf olan öğrencilerin aldıkları puanlara göre “Harf
Notu” karşılıkları:
APPT
Puanı
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Harf
Notu
karşılığı
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
CB
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(b) 24-40 aralığında not alarak ING 101 ve ING 102’den muaf olan öğrencilerin aldıkları
puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Harf
Notu
karşılığı
CB
CB
CB
CB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

(c) 41-58 aralığında not alarak ING 101, ING 102 ve ING 201’den muaf olan öğrencilerin
aldıkları puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Harf
Notu
karşılığı
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BA
BA
BA
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56
BA
57
BA
58
BA
(d) 59-68 aralığında not alarak ING 101, ING 102, ING 201 ve ING 202’den muaf olan
öğrencilerin aldıkları puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Harf
Notu
karşılığı
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

(e) 69-78 aralığında not alarak ING 101, ING 102, ING 201, ING 202 ve ING 301’den muaf olan
öğrencilerin aldıkları puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Harf
Notu
karşılığı
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

(f) 79-88 aralığında not alarak ING 101, ING 102, ING 201, ING 202, ING 301 ve ING 303’den
muaf olan öğrencilerin aldıkları puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
79

Harf
Notu
karşılığı
BA
12/14

29.06.2021 tarih ve 2021/26 sayılı Senato.

80
81
82
83
84
85
86
87
88

BA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

(g) 89-100 aralığında not alan öğrenciler aldıkları puanlara göre “Harf Notu” karşılıkları :
APPT
Puanı
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Harf
Notu
karşılığı
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

Türkçe eğitim yapan ön lisans programlarında İngilizce derslerinin muafiyet düzeyleri
MADDE 20- (1) Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu
öğrencileri için APPT sonuçlarına göre muaf oldukları derslerin sayısal puanları aşağıdaki gibidir:
(a) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için yapılan APPT
sınavından 100 üzerinden 45 puan ve üzeri alan öğrenciler ING 111-ING 112 derslerinden muaf
olurlar.
(b) APPT sınavından alınan puana göre muaf olunan ING 111-ING 112 derslerinin transkripte
işlenen “Harf Notu” karşılıkları aşağıdaki gibidir:
90-100
75-89
45-74

AA
BA
BB
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Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 21- (1) Gerekli durumlarda Üniversite Senatosu kararı ile İngilizce Hazırlık Programı ve
Akademik İngilizce Programı dersleri tamamen veya kısmen uzaktan eğitim yolu ile verilebilir.
(SENATO 29.06.2021-2021/26)
(2) İngilizce Hazırlık Programı ve Akademik İngilizce Programı derslerinin sınavları Program
Başkanlıkları kararı ile uzaktan çevrimiçi veya derslikte çevrimiçi yöntemler ile uygulanabilir.
(SENATO 29.06.2021-2021/26)
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönerge, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle tüm öğrenciler için
geçerlidir.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümleri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.
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