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İngilizce Hazırlık Programı (PREP) 

1. İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim-öğretimin amacı, kayıtlı oldukları programın 

öngördüğü dilde öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa 

Ortak Dil Çerçevesi B2 düzeyinde geliştirerek onlara akademik ve profesyonel 

yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. Eğitim dili tamamen 

İngilizce olan Tıp programına kayıt yaptıran öğrenciler yabancı dilde zorunlu hazırlık 

eğitimi alırlar. 

2. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir yıl, azami öğrenim 

süresi iki yıldır. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile 

tamamlayamayan öğrencilerin üniversiteden ilişiği kesilir. Bu öğrenciler, başvurmaları 

halinde ÖSYM tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilirler. 

 

Program Çıktıları 

1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B1+ düzeye gelebilmek için gerekli olan temel 

sözcük dağarcığına ve dilbilgisine hâkim olmak 

2. İş, okul ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek, açık bir dille yazılmış İngilizce metinleri 

ya da konuşmaları kavramak ve analiz etmek 

3. Katıldığı derslerde etkin not tutabilmek ve bu notlarda öncelikli bilgileri seçebilmek 

4. İş, okul ve gündelik yaşamla ilgili konularda kendini akıcı ve anlaşılabilir bir biçimde 

ifade edebilmek 

5. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda kısa sunumlar verebilmek ve bu konularda sınıf içi 

tartışmalara katılabilmek 

 

 

Akademik Sistem 

1. Hazırlık programının süresi güz ve bahar dönemlerinden oluşan bir akademik yıldır. Güz 

ve bahar dönemleri 16 haftalık ders programlarından oluşmaktadır. Bir akademik yılda 

toplam 32 haftalık ders eğitimi vardır. 

2. Öğrenciler haftada 20 saatlik bir İngilizce eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu derslerin 

%80’i yüzyüze, %20’i çevrimiçi olarak yapılacaktır.  



3. Bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.  Haftalık ders saatleri Pazartesi-Cuma günleri 

arasında günlük 4 ders saati işlenecek şekilde dağılmıştır. Dersler 9:00’da başlayacak ve 

12:10’da bitecektir. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri eğitim yüz yüze 

yapılacaktır. Cuma günleri dersler çevrimiçi yapılacaktır. 

4. İngilizce Hazırlık programındaki dersler ilk dönem PREP100, ikinci dönem PREP200 

kodlarıyla verilmektedir. 

5. Akademik yıl boyunca öğrencilerin derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Dönem 

bazında değerlendirildiğinde, öğrenciler güz döneminde %90, bahar döneminde %90 

oranında derslere katılmak zorundadır. Öğrenciler güz döneminde kullanmadıkları 

devamsızlık haklarını bahar dönemine aktaramazlar. 

6. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız olurlar ve derslere devam 

edemezler. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yılda düzenlenecek olan İngilizce Yeterlik 

ve Seviye Tespit Sınavından 65 ve üzeri puan alarak hazırlık programından muaf 

tutulabilirler. Başarısız olan öğrenciler, eşdeğerliği kurumumuzca kabul görmüş 

sınavlardan yeterlik puanı aldıklarını gösteren belgeleri teslim etmedikleri takdirde 1 

yıllık hazırlık eğitimlerine devam etmek zorundadırlar. 

 

Ders İçerikleri 

● Dersler, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) bütün olarak verildiği ana 

dersten ve yine dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) becerileri olarak 

işlendiği yardımcı, beceri odaklı derslerden oluşmaktadır. 

● Ana derste, bütün dil becerilerine odaklanılmaktadır ve bu amaçla ders materyali olarak 

bütün dil becerilerine bütünleşik bir biçimde yer veren bir ders kitabı kullanılmaktadır. 

Tüm seviye gruplarında kullanılan ders kitapları Tablo 1de gösterilmiştir. 

A2 ● Wide Angle (2) (Oxford University Press) 

B1 ● Wide Angle (3) (Oxford University Press) 

● Skillful (reading and writing 1) (Macmillan) 

B1+ ● Wide Angle (4) (Oxford University Press) 

● Skillful (reading and writing 2) (Macmillan) 

B2 ● Wide Angle (4) (Oxford University Press) 

● Skillful (speaking & writing 3) (Macmillan) 

 



● Akademik yıl boyunca öğrenciler 8 küçük sınav (quiz), 4 arasınav, ve 1 final sınavına 

gireceklerdir. Bu sınav notlarının ortalaması hesaplandığında 75 ve üzeri puan alan 

öğrenciler hazırlık programını başarılı bir şekilde tamamlamış olacaklardır.  

 

      

      

 


