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Sevgili Öğrenciler, 

 

Aramıza hoş geldiniz. Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında akademik 

hayatınıza ilk adımlarınızı atarken sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

İngilizce Hazırlık Programı olarak öncelikli amacımız, sizleri eğitim dili İngilizce olan 

bölümlerinizde derslerinizi takip edebilecek, sağlanan ders içeriklerini okuyup, dinleyip, inceleyebilecek, 

anlayabilecek, sözlü ve yazılı olarak kendinizi ifade edebilecek ve fikir alışverişinde bulunabilecek düzeye 

getirmektir. 

Tecrübeli, bilgili ve ani değişimlere hızlı cevap verebilen dinamik ekibimizle öğrenci ve öğrenme odaklı 

bir eğitim programı sürdürmek için canla başla çalışıyoruz. İngilizce Hazırlık Programı, içeriği hazırlanırken 

en etkin ve yenilikçi öğrenme yöntemleri ile öğrenme araç ve gereçleri seçilerek hazırlandı ve sizlere en 

iyi eğitim ortamının sunabilmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple programımız sizlere sadece akademik 

İngilizce içerik sunmakla kalmıyor. Bunun yanı sıra, çevrimiçi ve çevrimdışı ek kaynaklar, online çalışma 

platformları, ek atölye çalışmaları ve birebir destek olanakları sunuyor. 

Sizlere sunduğumuz bu kapsamlı İngilizce Hazırlık Programında başarılı olabilmek için devamlılık ve 

derslere aktif katılımınız büyük önem taşımaktadır. Ancak, öğrencilerimizi kendi kendine ders saatleri 

dışında da bağımsız çalışabilen bireyler olmaları yönünde destekliyoruz, çünkü başarılı bir üniversite 

öğrencisinin kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız çalışabilme becerisine sahip bir birey olduğunu 

biliyoruz. 

Hazırlık Programı Ekibi olarak sadece İngilizce konuşabilen birer üniversiteli değil dijital çağın gerektirdiği 

koşullara hazır, çevresinde ve dünyadaki gelişmelerin farkında, İngilizce okuyup araştırabilen, kendini ve 

fikirlerini özgürce ifade edebilen, eleştirel düşünen, iletişim becerileri güçlü, yaratıcı, takım halinde 

çalışabilen, değişimlere hızlı ayak uydurabilen, teknolojik farkındalığı ve becerileri gelişmiş yani 21. Yüzyıl 

becerilerine sahip, farklılıklarını ortaya koyabilen birer Kadir Has Üniversitesi Öğrencisi olmanız yönünde 

sizlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Yeni dönemin hepinize sağlık ve başarı getirmesini dileriz, 

 

Belkıs Kılınç Sadak 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdür Yardımcısı ve Öğrenci Danışmanı 
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İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ 

Kadir Has Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programının bir akademik yılı Güz ve Bahar Yarıyılı ile 

Bahar Ek Dönemi’nden oluşur. Her akademik yıl başında yapılan iki aşamalı Kadir Has 

Üniversitesi Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’ndan (KHAS-STYS) Fakülte/Bölümlerine geçme 

hakkı kazanamayan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilir. KHAS-STYS’nin iki 

aşamasını da başarı ile geçen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve 

Fakülte/Bölümlerinde akademik eğitimlerine başlama hakkı elde ederler. 

2022-2023 EĞİTİM PROGRAMI 

KHAS İngilizce Hazırlık Programı dönem bazlıdır.  

Güz Yarıyılı: 16 Hafta 

Bahar Yarıyılı: 16 Hafta 

Ek Bahar Dönemi: 8 Hafta 

TRACK SİSTEMİ ve DÜZEYLER 

KHAS İngilizce Hazırlık Programı içerdikleri düzey ve her düzeye ayrılan toplam saatler 

açısından birbirinden farklı 5 dersten oluşur.  

TRACK 1/TEMEL DÜZEY  (Güz yarıyılı) 

TRACK 2/ORTA ÖNCESİ DÜZEY (Güz ve bahar yarıyılı) 

TRACK 3/ORTA DÜZEY   (Güz ve bahar yarıyılı) 

TRACK 4/ ORTA ÜSTÜ DÜZEY  (Güz, bahar yarıyılı ve Ek Bahar Dönemi) 

TRACK 5/YÜKSEK DÜZEY  (Bahar yarıyılı ve Ek Bahar Dönemi) 

TRACK 1 

KHAS-STYS 1’inci aşamada Temel Düzey barajını geçemeyen öğrencilerimiz bu düzeye 

yerleştirilirler. Bu ders programı ile öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin temel iletişim 

yapabilecekleri bir seviyeye ulaştırılması amaçlanır. Bunun için temel sözcük bilgisi ve dilbilgisinin 

öğrenilmesine ve temel okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine önem 

verilir. Track 1 ders programı sadece Güz Yarıyılı’nda açılır. 

TRACK 2 

KHAS-STYS 1. Aşama’da İngilizce bilgi ve becerileri Track 1 ders programının üzerinde, ancak 

Track 3’e geçmeye hazır olmayan ve temel sözcük ve dilbilgisi bilgilerinin pekiştirilmesine ihtiyaç  

duyan öğrenciler Track 2’ye yerleştirilirler. Bu programda, öğrencilerimizin orta düzey öncesinde 

okuma, dinleme, yazma ile konuşma, dil ve akademik beceriler için güçlü bir altyapı oluşturması  

amaçlanır. Track 2 ders programı Güz ve Bahar Yarıyılı’nda açılır. 
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TRACK 3 

TRACK 3 ders programına yerleştirilen öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin sağlam bir 

temeli olduğu varsayılır. Bu düzey öğrencilerin hem akıcı hem de doğru dil kullanımım daha ileri 

bir seviyeye taşıdıkları düzeydir. Ayrıca öğrenciler bu programla akademik İngilizce becerilerini 

de geliştirmeye başlarlar. Track 3 ders programı Güz ve Bahar dönemlerinde açılır.  

TRACK 4 

Track 4 ders programı öğrencilerin İngilizce bilgileri ile akademik bilgi ve becerilerini orta düzeyin 

üzerine çıkarabilecekleri bir program sunar. Dersin sonunda öğrencilerden yazılı ve sözlü olarak 

kendilerini İngilizcede etkin bir biçimde ifade edebilmeleri ve akademik düzeyde okuduğunu ve 

dinlediğini anlamaları ve akademik konularda İngilizce yazıp konuşabilmeleri beklenir. Track 4 

ders programı Güz, Bahar yarıyılında ve Ek Bahar Döneminde açılır. 

TRACK 5 

Track 5 ders programı KHAS İngilizce Hazırlık Programının en üst düzeyidir. Program öğrencilerin 

akademik bilgi ve becerilerinin üst düzeyde kullanılmasını sağlamaya odaklanır. Program 

sonunda öğrencilerden aşina olmadıkları akademik temalarda/bağlamlarda bile okudukları ve 

dinledikleri akademik metinleri anlayabilmeleri ve yazılı/sözlü olarak kendilerini ifade edebilecek 

şekilde iletişim becerilerini sergileyebilmeleri beklenir. Bu ders yalnızca Bahar Yarıyılında ve Ek 

Bahar Döneminde açılır. 

Ders içerikleri, materyalleri, kitaplar, dersin işleyişi, değerlendirme unsurları ve ağırlıkları ile ilgili 

detaylı bilgi her yarıyıl ve dönem başında dersin öğretim görevlisi tarafından öğrencilerle 

paylaşılır.   

KHAS SEVİYE TESPİT VE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-STYS) 

KHAS-STYS yalnızca akademik yılın başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılır ve iki aşamadan 

oluşur. Akademik yılın başında yapılan KHAS-STYS 1. Aşaması Hazırlık Programı’na Yerleştirme 

Sınavı’dır ve Hazırlık Programı’na yerleşmek isteyen bütün öğrencilerin bu sınava girmesi 

önerilmektedir. Sınava girmeyen öğrenciler Track 1 seviyesine yerleştirilir ve seviye değişikliği 

talebinde bulunamaz.  

 

SEVİYE TESPİT SINAVI (KHAS-STYS 1. AŞAMA) 

KHAS-STYS 1. Aşaması İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda barajı 

aşamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programında Track 1 ve Track 2’ye 

yerleştirilir. KHAS-STYS 1. Aşaması’nda seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz 

KHAS- STYS 2. Aşamasına girerler.  
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İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-STYS 2. AŞAMA) 

KHAS-STYS 2. Aşama okuma becerilerini (%40), dinleme becerilerini (%30) ve yazma becerilerini 

(%30) ölçer. 2. Aşama’nın toplamında 60 ve üzeri not alanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan 

muaf olurlar ve yeni akademik yılda Fakülte/Bölümlerinde öğrenime başlama hakkını elde 

ederler.  

 

KHAS HAZIRLIK PROGRAMINDAN/KHAS-STYS SINAVINDAN MUAFİYET  

Öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası 

dil sınavlarından herhangi birinden belirtilen asgari puanı aldıkları takdirde, KHAS-STYS sınavına 

girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil 

sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.  

 

 

TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilmesi için devlet veya vakıf üniversitelerindeki sınav 

merkezlerinden alınmış olması ve sonucun Üniversitemizin 7524 kurum koduna gönderilmesi 

gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez. PTE Akademik sınav 

sonucunun kabul edilmesi için sınavın sınav merkezlerinde alınmış olması ve geçerli sonucun 

Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile paylaşılması gerekmektedir. 

 

ÖĞRENCİLERE SUNULAN DESTEK VE EK OLANAKLAR 

 

ORYANTASYON 

Akademik yılın başında öğrencilerle sisteme entegrasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce 

Hazırlık Programıyla ilgili genel kural ve uygulamalara dair toplantılar yapılmaktadır. Tüm 

öğrencilerin bu toplantılara katılımları önemlidir.  

OFİS SAATLERİ 

Derse giren her öğretim elemanı haftada iki saat ofis saati sunmakta ve dönem başında bu 

saatleri öğrencileri ile paylaşmaktadırlar. Öğrenciler derslerde işlenen konular ile ilgili detaylar 

üzerine ya da İngilizce ile ilgili genel konularda destek almak üzere randevu alarak dersin öğretim 

elemanı ile görüşebilirler.  

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik 

78 C C 67 

2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli 
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ÖĞRENCİLERLE TOPLANTILAR 

Her akademik yarıyılın başında ve ortasında İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri ile gerek 

Hazırlık Programı genelinde İngilizce gerekirse de seviyeye özel konular hakkında toplantılar 

gerçekleştirilir. Bu toplantıların amacı İngilizce Hazırlık programının dahilinde öğrenme 

etkinliğinin artması için öğrencilerle fikir alışverişinde bulunmak, öğrenci fikir ve katkılarını 

değerlendirmek ve yönetim ve öğrenciler arasında devamlı iletişimin sağlanmasıdır. 

İLEARNING MERKEZİ 

İngilizce Hazırlık Programı dahilindeki İlearning merkezi, öğrencilerin İngilizcelerini 

ilerletmelerine, sözlü ve yazılı akademik iletişim, araştırma ve çalışma becerilerini geliştirmelerine 

yardımcı olmayı hedefler ve bu yönde kendini geliştirmek isteyen öğrencilere İngilizce dil 

seviyelerine ve gereksinimlerine uygun ek ders, atölye çalışmaları, kulüp ve grup etkinlikleri 

sunar. iLearning merkezi etkinliklerinden faydalanmak için öğrenciler Tuba Biret Burkett ile 

tuba.burkett@khas.edu.tr iletişime geçebilirler. 

 

PROGRAM DEĞERLENDİRME 

Öğrencilere programla ilgili fikir ve önerilerini paylaşma olanağı sağlamak üzere her yarıyıl 

sonunda öğrencilerin programla ilgili geribildirimlerini almak için öğrencilerle bir program 

değerlendirme anketi paylaşılır. Sonuçlar analiz edildikten sonra program iyileştirme sürecine 

dahil edilir.  

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ  

KHAS LEARN İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin ders içeriklerine ulaşabilmeleri, seviye 

bazlı duyurulara ulaşmaları ve sınav notlarını takip etmek üzere kurulmuş online bir öğrenim 

yönetim sistemidir. SPARKS sistemi ise öğrencilerin ders çizelgesi ve devam durumlarını takip 

edebildikleri online bir öğrenci bilgi sistemidir. Değerlendirme sonuçlarını ve devam durumların 

takip etmek öğrencilerin sorumluluğundadır. Microsoft Teams öğrencilerin öğretim görevlileri ile 

iletişimde olup ders notu paylaşabilecekleri bir platformdur.  

 

ROSETTA STONE & E-GO 

Rosetta Stone tüm öğrencilere İngilizce seviyelerini kendi kendilerine çalışarak geliştirme 

olanağı sağlayan online bir öğrenme aplikasyonudur. Rosetta Stone kullanmak isteyen öğrenciler 

Bilgi Merkezi’ne (bilgimerkezi@khas.edu.tr) başvurarak destek alabilirler. E-GO İngilizce Hazırlık 

Programı öğrencilerine Track 1 seviyesinde sunulan bir asenkron online çalışma unsurudur ve 

öğrencilerin kendi başlarına online olarak çalışarak İngilizce seviyelerini ve özellikle konuşma 

becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı hedefler.  

 

mailto:tuba.burkett@khas.edu.tr
mailto:bilgimerkezi@khas.edu.tr
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NEREYE GİTMELİYİM? / KİME SORMALIYIM? 

Akademik program, raporlar, sınav sonuçlarına itirazlar, duyurular, dilekçeler ve Sparks sistemi ile 

ilgili konular için İdari İşler Birimi’ne prep@khas.edu.tr adresinden. Tüm şifre, teknik işlemler ve 

internet bağlantıları ve Bilgisayar Teknolojileri ile ilgili sorunlar için Bilgi İşlem Destek Birimi’ne 

bt-destek@khas.edu.tr, ve KHAS Learn ile ilgili tüm sorunlar için learn@khas.edu.tr e-posta 

adreslerinden destek alınabilmektedir. Öğrenciler öğrenme ile ilgili dersin öğretim elemanına ek 

olarak danışmanlık almak istediklerinde Öğrenci Danışmanı ve Müdür Yardımcısı Belkıs Kılınç 

Sadak ile randevulaşarak birebir görüşebilirler belkis.sadak@khas.edu.tr. 

 

ÖĞRENCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 
Sınıf içi ve dışı beklentiler ve hazırlık programı kuralları dönem başında öğretim elemanı 

tarafından paylaşılmaktadır. İngilizce hazırlık programı genelinde öğrenci hakları ve 

sorumlulukları aşağıda detaylandırılmıştır. 

 

ÖĞRENCİ HAKLARI 

▪ İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerinin; 

o İngilizce Hazırlık Programı tarafından sunulan akademik ve/veya akademik olmayan 

olanaklara erişimi, 

o Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, etnik köken veya fiziksel engeline 

bakılmaksızın eşit muameleyi, 

o Hazırlık Programı tarafından adil bir değerlendirme sürecini, 

o YÖK ve Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Programının yürürlükte olan ilkeleri, yönerge, 

yönetmelik ve kanunları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahip 

olduğunu, öğrenci hakkı olarak tanır ve kabul eder.  

▪ İngilizce Hazırlık Programı bireylerin sorgulama, düşünme ve ifade etme özgürlüğüne sahip 

oldukları bir yerdir. Bu özgürlükten faydalanmak, İngilizce Hazırlık Programı bünyesindeki 

herkesin hakkına saygı duyulmasını gerektirmektedir.  

▪ Öğrencilerin sınav değerlendirme sonuçları ve devam bilgileri KHAS LEARN ve SPARKS 

üzerinden öğrencilerin kimlikleri saklı tutularak ilan edilir.  

Tüm Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri Kadir Has Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ve Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık 

Programı Yönergesine tabiidir. (Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)  

Disiplin cezası süreci, önceden oluşturulmuş ve ilan edilmiş prosedürler doğrultusunda 

uygulanır.  (Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği)   

 

 

mailto:prep@khas.edu.tr
mailto:bt-destek@khas.edu.tr
mailto:learn@khas.edu.tr
mailto:belkis.sadak@khas.edu.tr
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/kadir-has-universitesi-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi1.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
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ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM - KHAS E-POSTA 

Öğrencilere program ile ilgili tüm önemli duyurular öğrenci khas.stu.edu.tr uzantılı e-postalarına 

yapılmakta olup tüm öğrenciler bu yolla paylaşılan bilgilendirmelerden haberdar olmakla 

yükümlüdürler. 

 

DERS KİTAPLARI 

İngilizce Hazırlık Programı’nda yarıyıl boyunca kullanılacak kitapların bilgisi her dönemin başında 

dersin öğretim görevlisi tarafından öğrencilerle paylaşılır. Kitaplar ilk hafta yayınevlerince kurulan 

stantlardan ve daha sonra online satış kanallarından temin edilebilir. Kitapların orijinal olması ve 

kitaplarla birlikte gelen çevrimiçi materyallerin kullanılması programda başarıyı etkilemektedir. 

Ayrıca, korsan ve fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç olduğundan, öğrencilerin orijinal 

kitap kullanmaları zorunludur. Bu nedenle tüm öğrencilerden dönem başında YDYO tarafından 

uyarıldıkları ve suça ilişkin bilgilendirildiklerine dair imzalı bir yazı vermeleri istenir 

 

DERSLERDE TÜRKÇE KONUŞMA 

Kadir Has üniversitesinde eğitim dili İngilizce olduğundan ve öğrencilerin dil becerilerinin 

gelişimi için İngilizceye maruz kalmaları büyük önem taşıdığından İngilizce Hazırlık 

Programında öğrencilerin birbirleri ve dersin öğretim görevlisi ile İngilizce konuşmaları beklenir.  

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KURALLARI  

Öğrencilerin çevrimiçi (e-posta, teams, vs.) ve kampüste (sınıf içi, ofis saati, vs.) ortamlarda 

profesyonel ve akademik ortama uygun bir dil kullanmaları gerekmektedir. Kaçınılması gereken 

davranış ve tavırlar aşağıdaki gibi olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.  

▪ Öğretim görevlisi izin vermedikçe öğrencilerin 

o kendi aralarında konuşması  

o cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar kullanması 

o dersten erken ayrılması 

▪ Derse geç gelinmesi, 

▪ Derse ders materyali, kitap, defter, kalem ve benzeri olmaksızın gelinmesi, 

▪ Dersle ilgisi olmayan aktiviteler veya diğer derslerle ilgilenilmesi,  

▪ Dersin akışını bozmak, 

▪ Dersin öğretim görevlisinin veya diğer öğrencilerin sözünü kesmek,  

▪ Diğer öğrencileri rencide edici şaka veya yorum yapmak, 

▪ Çevreye fiziksel zarar vermek, 

▪ Çevreyi kirletmek, örn. sınıfa çöp atmak veya açık alanda yere izmarit atmak. 

Öğrencilerin sınıf içi ve dışında davranış prensiplerine uymaları sağlıklı ve adil bir öğrenme 

ortamı sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu prensiplere uymayan bu ve 
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benzeri davranışlar disiplin yönetmeliğine tabii olup öğrencinin cezai yaptırımlara maruz 

kalmasına sebep olabilir. 

DERSİN ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İLE İLETİŞİM 

Öğrenciler akademik konular hakkında dersin öğretim üyesi ile farklı fikirlere sahip olsalar dahi 

disiplin cezası alma endişesi duymaksızın, fikirlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptirler. 

Ancak bunu öğrenci davranış kuralları prensiplerine uygun şekilde yapmaları beklenmektedir. 

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK 

Kadir Has Üniversitesi’nde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır.  

Akademik aşırma (intihal), başka bir kişi tarafından yazılan/yaratılan bir eserin kopyalanması 

veya başka bir kişiye ait olan özgün bir düşüncenin ödünç alınması olarak tanımlanır. Akademik 

aşırma, kesinlikle etik bir davranış değildir. Bir başkasının eserini aşırmak, hırsızlık ve yalan 

söylemek kadar etik dışıdır. 

Akademik aşırmanın bazı türleri aşağıdaki gibidir:  

• Bir başkasının cümlelerini veya fikirlerini çalarak veya yardım alarak kendi cümleleri veya 

fikirleri gibi sunmak,  

• Kaynak belirtmeksizin başka bir kişi tarafından üretilen bir eseri kendi çalışması içerisinde 

kullanmak,  

• Mevcut bir fikri veya yazıyı yeni ve özgün bir esermiş gibi sunmak.  

 

Detaylı bilgi için bkz. https://www.khas.edu.tr/akademik-etik/   

                                  https://www.khas.edu.tr/akademik-ilkelerimiz/ 

 

ÖĞRENCİ EL KİTABI’NIN GÜNCELLENMESİ 

Bu öğrenci el kitabı sizlere İngilizce Hazırlık Programını tanıtmak, açılan dersler, düzey geçişleri 

ve sınavlar hakkında detaylı bilgi vermek, uyulması gereken genel kurallar ile öğrenciden 

beklentileri hatırlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. İngilizce Hazırlık Programı içeriğinde eğitim 

ve öğretimin gelişimi amaçlı yapılan değişiklikler bu el kitabı güncellenerek öğrencilere bildirilir. 

Bu sebeple, Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi ve ilgili kurulları gerekli gördüğü hallerde bu 

öğrenci el kitabı’nda belirtilen esaslarda yetkisi dahilinde bulunan değişiklikleri yapma hakkını 

saklı tutar. 

 

https://www.khas.edu.tr/akademik-etik/
https://www.khas.edu.tr/akademik-ilkelerimiz/

