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1. HAZIRLIK OKULU ÖĞRETİM SİSTEMİ  

1.1. Genel İşleyiş   

- Üniversiteye zorunlu İngilizce hazırlık şartı ile kabul edilen yeni lisans öğrencilerinden 
muafiyeti bulunmayanlar, eğitim öğretim yılı başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı 
(DBS)’na alınırlar. DBS’den yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık sınıfı okurlar. 
DBS’den yeterli puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)’na girerler. Başarısız 
oldukları takdirde, almakla yükümlü oldukları yabancı dil hazırlık programına başlarlar. 

- Kontenjan dahilinde hazırlık okuma hakkı kazanan (Türkçe programa kayıtlı) isteğe bağlı 
öğrenciler de DBS’ye alınırlar ve DBS sonuçlarına göre hazırlık okulunda uygun bir düzeye 
yerleştirilirler. 

- Hazırlık okulu çıkış seviyesi CEFR (Avrupa Ortak Diller Çerçevesi) kapsamında B2’dir. 

- Düzey Belirleme Sınavı geçme notu 80’dir. 

- İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) geçme notu lisans alanı yabancı dil olan bölümler hariç 70’tir. 
Lisans alanı yabancı dil olan bölümlerin  (İngilizce Öğretmenliği Bölümü) geçme notu 80’dir. 

- Okulumuzun İngilizce Yeterlilik Sınavı örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

      https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/sinav-ornegi 

- İYS’ler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, güz dönemi başında, güz dönemi sonunda, 
bahar dönemi sonunda ve açılması halinde yaz okulu sonunda yapılır. Bir önceki akademik 
yılda başarısız olmuş öğrencilerin (beklemeli öğrencilerin) bu sınavlara katılabilmeleri için 
Yüksekokulun belirlediği ve Yüksekokul internet sayfasında ilan ettiği tarihler içerisinde sınav 
başvuru dilekçesi vermeleri zorunludur. 

- DBS sonucuna göre öğrenciler, İngilizce seviyelerine uygun farklı sınıflara yerleştirilirler. Bu 
sınıflarda hangi seviyelerde eğitim verileceği Yüksekokul tarafından belirlenir. 

- Sınıfların oluşturulmasında hangi kriterlerin göz önüne alınacağı Yabacı Diller Yüksekokulu 
tarafından belirlenir. 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının COVID-19 salgını sebebiyle aldığı kararlar ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Senato kararları doğrultusunda 2021-2022 Akademik Yılı Bahar 
Döneminde hazırlık eğitimi hem yüz yüze hem de çevrim içi (online) olarak 
gerçekleştirilecektir. 

- Uzaktan eğitimle yürütülecek dersler için ‘Zoom’ platformu kullanılacaktır.  

 

 

T.C. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
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https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/sinav-ornegi


2 
 

- 01.09.2021 Senato Karar örneğinde 18. Maddede belirtildiği üzere uzaktan (çevrim içi) verilen 
derslerin video, ses ve görüntü kayıtlarının alınması, herhangi bir fiziksel ya da dijital ortamda 
ya da sosyal medya platformunda paylaşılması ya da tedavüle sokulması; öğretim 
elemanlarının ve öğrencilerin kişisel verilerinin ihlaline sebep olacağı için paylaşım yapan kişi 
ya da kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlem yapılacaktır.  

- Öğrencilerle haberleşme amaçlı ‘Edmodo’ isimli bir platform kullanılacaktır. 
- Okulda bulunulan süre içerisinde tüm öğrencilerin sosyal mesafesine dikkat ederek hareket 

etmesi, hijyen kurallarına uyması ve maske kullanması zorunludur.  

Edmodo nedir? 

- Edmodo, öğretmen ve öğrenciler için özel olarak hazırlanmış, güvenlik ayarı oldukça güçlü 
olan eğitim için kurgulanmış ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. 

-  Öğrenciler ile daha etkin iletişim kurabilmek için Edmodo adlı platform kullanılmaktadır. Bu 
platformda, her sınıf danışmanının kendi öğrencilerini kaydettiği periyotluk gruplar yer 
almaktadır. Bu sayede öğrencilere gerekli duyurular sağlıklı bir şekilde yapılabilmekte ve 
öğrencilere çeşitli materyaller sunulabilmektedir. 

- Edmodo’da öğretmenler dersleri için sanal sınıflar oluşturur, öğrencilerini oluşturdukları 
sınıflara davet eder, onlara duyurular yapar, ödevler oluşturur ve ders dokümanlarını (video, 
link, dosya vs.) paylaşır. 

Edmodo’ya nasıl üye olunur? 

-  https://www.edmodo.com adresine giriniz ve sağ alt bölümdeki ‘’Öğrenci’’ butonuna 
tıklayınız.  

- Açılan kayıt sayfasında Google veya Office 365 hesabınız varsa üstteki butonlarla, yoksa 
alttaki formu doldurarak ‘’ÜCRETSİZ Kaydol’’ butonuna tıklayınız.  

- Sınıf Kodu kutusuna öğretim elemanınızdan edineceğiniz kodu giriniz. 
- Edmodo ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:  

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/uzaktan-egitim/edmodo 

Zoom nedir? 

- Zoom, video ve sesli ve sanal sınıflar ve web seminerleri için özel olarak tasarlanmış, kullanımı 
kolay ve güvenilir bir dijital platformdur. 

- Zoom’a bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerinizden tarayıcı ve mobil uygulama aracılığıyla 
giriş yapabilirsiniz. 

Zoom’a nasıl üye olunur? 
- https://zoom.us/signup adresine giriniz. Açılan sayfada yer alan kutucuğa email adresinizi 

yazarak üye ol (Sign up) butonunu tıklayınız. 
- Email adresinize Zoom’dan gelen aktivasyon linkine tıklayın ve açılan sayfada istenen bilgileri 

girerek üyeliğinizi tamamlayınız.  
- İsterseniz üyeliğinizi Gmail ya da Facebook hesabınızı kullanarak da başlatabilirsiniz. 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/uzaktan-egitim/edmodo
https://zoom.us/signup
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- Zoom’da oluşturulan derse katılmak için https://us04web.zoom.us/download#client_4meeting 
adresinden Zoom uygulamasını bilgisayarınıza ya da mobil cihazlara indiriniz ve kurunuz. 

- Zoom ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/uzaktan-egitim/zoom 

UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) (Eski ismi ÖBS) nedir? 

- UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) üniversitemiz öğrencileri tarafından eğitim-öğretim 
bilgilerine ulaşmak için kullanılan web tabanlı bir yazılım sistemidir.  

UBYS’ye nasıl giriş yapılır? 

- Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. 

Kullanıcı adı: (Öğrenci Numaranız) 

Şifre: (TC Kimlik Numaranızın ilk 5 Rakamı) 

 

1.2. Öğretim Süresi ve Seviye Geçişleri 

- Hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır. Her yarıyıl en az on beş haftadan oluşur. 
Hazırlık programı 4 periyottan oluşmaktadır.  

1. Periyot: 8 Hafta + Midterm Haftası  

2. Periyot: 7 Hafta + Midterm Haftası  

3. Periyot: 8 Hafta + Midterm Haftası  

4. Periyot: 7 Hafta + Midterm Haftası  

- 2021-2022 Akademik Yılı Seviyelerine Göre Ayrılmış Gruplar aşağıdaki şekildedir: 

Gruplar Başlangıç Düzeyi Çıkış Düzeyi 

Haftalık Ders 
Saati Toplam 

Ders Saati 1. ve 2. 
Periyot 

3. ve 4. 
Periyot 

A 
Grubu Elementary (A1) Upper-Intermediate (B2) 24 24 720 

B 
Grubu Pre-Intermediate (A2) Upper-Intermediate (B2) 22 20 630 

C 
Grubu Intermediate (B1) Upper-Intermediate (B2) 20 18 570 

 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/uzaktan-egitim/zoom
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- Periyot/dönem sonlarında gerekli görüldüğü takdirde sınıf sayılarında ve ders programlarında 
değişikliğe gidilebilir. Periyot/dönem başlarında sınıflar yeniden oluşturulurken (bulundukları 
kura ve önceki periyotlarda aldıkları notlara göre) her sınıfta her seviyeden öğrenci olacak 
şekilde sıralama yapılır. 

- Periyot sonlarında seviye grupları arasında geçiş yoktur.  

- Seviyelere göre kitap listesi aşağıdaki gibidir:  

2021-2022 Akademik Yılı Kitap Listesi 

Grup Main Course  Reading & Writing 

A 
Grubu 

English File (4th Ed.) Elementary SB+WB 
English File (4th Ed.) Pre-Intermediate SB+WB 
English File (4th Ed.) Intermediate SB+WB 
English File (4th Ed.) Upper-Intermediate SB+WB 

Reading Explorer (3rd Ed.) 1 
Reading Explorer (3rd Ed.) 2 

B 
Grubu 

English File (4th Ed.) Pre-Intermediate SB+WB  
English File (4th Ed.) Intermediate SB+WB  
English File (4th Ed.) Upper-Intermediate SB+WB 

Reading Explorer (3rd Ed.) 1 
Reading Explorer (3rd Ed.) 2 

C 
Grubu 

English File (4th Ed.) Intermediate SB+WB 
English File (4th Ed.) Upper-Intermediate SB+WB 
 
21st Century Communication: Level 2 
21st Century Communication: Level 3 
 

Reading Explorer (3rd Ed.) 2 
Reading Explorer (3rd Ed.) 3 
 

*SB: Öğrenci Kitabı 

*WB: Çalışma Kitabı 

- Öğrenciler English File kitaplarında bulunan kodlar ile LMS sistemine kayıt olacak ve 
sistemde tamamladıkları ödevlerden aldıkları not, periyot notlarının % 10’ unu oluşturacaktır. 
Bunun için; öğrencilerimizin, satın aldıkları kitaplardan çıkan kodu ve sınıf danışmanlarının 
kendileriyle paylaşacağı sınıf kodunu (class ID code) kullanarak sisteme kayıt olması 
gerekmektedir. Bununla ilgili daha sonra sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

- “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi kitaplar 
kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların kullanılması sonucunda 
doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel olarak sorumludur. 

- Korsan kitaplarda LMS kodu bulunmamaktadır. 

- Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi her periyot başında Edmodo üzerinden o periyoda ait 
bir dosya paylaşmaktadır. Bu dosya içerisinde derslere yönelik syllabus ve action planlar 
bulunmaktadır. 
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1.3. Değerlendirme Sistemi  

1. Düzey Belirleme Sınavı (DBS) 

2. İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)  

- Dinleme: %20  
- Okuma: %20  
- Dil Kullanımı (Dil Bilgisi ve Kelime): %20  
- Yazma: %20  
- Konuşma: %20  

3. Yıl İçi Sınavlar (Zorunlu hallerde sınavların içeriği ve ölçülen becerilerin yüzdelikleri yıl 
içerisinde değişiklik gösterebilir.)  

- Midterm (4 adet-her periyodun sonunda)  
- Quiz (4 adet- her periyodun içinde)  

4. Performans Notu (Periyot içerisinde verilen ödevler, haftalık online ödevler, projeler, sunumlar, 
kısa sınavlar, öğrencinin derse katılımı vb.)  

Yüzdelikler & Geçme-Kalma / Devam Durumları Değerlendirme Ölçütlerinin Periyot Sonu 
Notuna Katkı Oranları 

ADI ORANI 

Midterm 50% 

Quiz 20% 

Performance Grade 
Online Assignment (LMS) %10 
MC Portfolio                       %7 
RW Portfolio                       %8 
MC Participation                %5 
 

30% 
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Periyot Sonu Notlarının Yılsonu Notuna Katkı Oranları 

PERİYOT ORANI 

1. periyot 15% 

2. periyot 20% 

3. periyot 30% 

4. periyot 35% 

 

- Zorunlu olarak hazırlık sınıfında ilk yıl okuyan ve derse devam koşulunu sağlayan öğrenciler 
için yılsonu toplam notuna göre ortaya çıkan türlü olasılıklar ve haklar aşağıdaki gibidir: 

Yılsonu 
Toplam 
Notu 

Haziran İYS Eylül İYS 
Bir Sonraki Yıl Hazırlık 
Sınıfına Devam Durumu 

84,50 - 100 
Girmez & Bölümüne direkt 
geçiş yapar - - 

59,50 - 
84,49 

Girebilir & 69,50 ve üzeri 
alırsa geçer 

Girebilir & 69,50 ve 
üzeri alırsa geçer 

Haziran & Eylül İYS’yi 
geçemezse devam 
edebilir 

0 – 59,49 Giremez 
Girebilir & 69,50 ve 
üzeri alırsa geçer 

Eylül İYS’yi geçemezse 
devam edebilir 

İngilizce Öğretmenliği geçme notu 79,50’dir 

- Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlıktan başarılı kabul edilmesi için, öğrencinin yılsonu İYS 
notu dikkate alınır. Sene içi not ortalaması, başarı notunu etkilemez.  
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- İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında ilk yıl okuyan ve derse devam koşulunu sağlayan 
öğrenciler için yılsonu notuna göre ortaya çıkan türlü olasılıklar ve haklar aşağıdaki gibidir: 

Yılsonu 
Toplam 
Notu 

Haziran İYS Eylül İYS 
Bir Sonraki Yıl Hazırlık 
Sınıfına Devam Durumu 

84,50 - 100 
Girmez & Bölümüne direkt 
geçiş yapar - - 

59,50 - 
84,49 

Girebilir & 69,50 ve üzeri 
alırsa geçer 

Girebilir & 69,50 ve 
üzeri alırsa geçer Yok 

0 – 59,49 Giremez 
Girebilir & 69,50 ve 
üzeri alırsa geçer 

Yok 

- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin 
kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz. 

- İsteğe bağlı olan hazırlık okuyan öğrenciler, hazırlık sınıfında başarılı olmasalar dahi bir 
sonraki akademik yılın başında bölümlerine başlayabilirler. 

1.4. Devamsızlık 

- Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, toplam ders saatinin 
en az %80’ine devam etmekle yükümlüdür.  

- Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler kayıtlı oldukları programın 
sonundaki yeterlilik sınavına giremezler. 

- Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için kamu (resmi) yataklı hastaneden 
alınacak bir rapor ile durumunu belgelendirmesi ve Yönetim Kurulunda alınacak kararla 
mazeretli sayılması gerekir. Konuyla ilgili ayrıntılara 
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat  linkinden 
erişilebilecek olan 20.04.21 tarihli yönergemizden ulaşabilirsiniz.  
 

- Yoklama takibi öğrenci sorumluluğundadır. UBYS sistemi haftalık olarak takip edilmelidir. 
Öğrencilerin yoklama itiraz süreleri her hafta için Cumartesi 12.00’ye kadardır. İtiraz için sınıf 
danışmanına e-posta gönderilmelidir.  
 

- %20 ye denk gelen devamsızlık sınır saati kurlara göre şu şekildedir: 

- A kuru : 150 saat (151 saat kalır) 

- B kuru : 138 saat (139 saat kalır) 

- C kuru : 126 saat (127 saat kalır) 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat%20linkinden%20ula%C5%9F%C4%B1labilecek%20olan%2020.04.21
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/dokumanlar-ve-mevzuat/mevzuat%20linkinden%20ula%C5%9F%C4%B1labilecek%20olan%2020.04.21
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Akademik Takvim 

 
1.5. Beklemeli Öğrenciler 

- ÖSYM sonuçlarına göre üniversitemize yerleşmiş fakat o akademik yılında devamsızlıktan 
kalarak beklemeli konumuna düşmüş öğrenciler 2. yılın başındaki İngilizce Yeterlilik 
Sınavından başarılı olamazlar ya da bu sınava girmezlerse ikinci yıllarında Hazırlık 
programında derslere devam etmek zorundadırlar. Bu gruptaki öğrenciler, kendi imkânları ile 
hazırlanmak için dilekçe veremezler. 

- Devamsızlık dışındaki sebeplerle (Yıl Sonu Yeterlilik Sınavına girmek için yeterli puanı 
toplayamama veya Yeterlilik Sınavından başarılı olamama) beklemeli konumuna düşmüş 
öğrenciler, 2. yılın başındaki (Eylül) İngilizce Yeterlilik Sınavından başarılı olamazlar ya da 
bu sınava girmezlerse Hazırlık programındaki 2. yıllarında talep etmeleri halinde kendi 
imkânlarıyla hazırlanabilirler. Bu öğrencilerin belirli durumlara göre 2. yılındaki İYS hakları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

BAHAR YARIYILI 
III. Periyot Başlangıcı 21 Şubat 2022 
III. Periyot Bitişi 15 Nisan 2022 
III. Ara Sınav Haftası 18-22 Nisan 2022 
IV. Periyot Başlangıcı  25 Nisan 2022 
IV. Periyot Bitişi 10 Haziran 2022 
IV. Ara Sınav Haftası 13-17 Haziran 2022 
Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca) 20-24 Haziran 2022 
Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı (İYS) (İngilizce ve İspanyolca) 
Sonuçlarının İlanının Son Günü 

01 Temmuz 2022 

Beklemeli Öğrenciler (%100 İngilizce Programlar İçin) İYS Hakları 

2. yılında hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenci Eylül İYS 
Ocak İYS 
Haziran İYS 
Eylül İYS 

2. yılında hazırlık sınıfına devam eden, fakat güz döneminde 
devamsızlıktan kalan öğrenci 

Eylül İYS 
Eylül İYS 

2. yılında hazırlık sınıfına devam eden, fakat bahar döneminde 
devamsızlıktan kalan ya da yılsonu notunu toplayamayan öğrenci 

Eylül İYS 
Ocak İYS 
Eylül İYS 

2. yılında hazırlık sınıfına devam eden ve yılsonu notu 60 ve üzeri 
olan öğrenci 

Eylül İYS 
Ocak İYS 
Haziran İYS 
Eylül İYS             
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1.6. Akademik Danışmanlık 

- Her periyotta her sınıfa, sınıfın dersine giren öğretim görevlilerinden bir sınıf danışmanı atanır. 
Sınıf danışmanınızdan aşağıdaki konular hakkında bilgi alabilirsiniz.  

- Online Assignment (LMS)  
- MC Portfolio notları  
- Devamsızlık durumu (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden)  
- Sınav sonuçları (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden)  
- Güncel duyurular  
- Edmodo 

- Bunların yanı sıra tavsiye almak istediğiniz konularla ilgili olarak da danışman öğretim 
görevlilerinize başvurabilirsiniz. 

-  Önemli duyurular, Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında yayınlanmaktadır.  

 Web adresi: http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr 

1.7. Muafiyet Şartları 

- Aşağıdaki öğrenciler DBS ve İYS’lerden muaftırlar ve lisans programlarına başlarlar: 

- Yüksekokul tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS)’ndan son 3 yılda 
başarılı olanlar. 

- ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart 
sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri 
esas alınarak senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. 
Bkz: https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu 

- En az son 3 yılında, hazırlık sınıfında okutulan yabancı dilin ana dil ya da resmi dil 
olarak kullanıldığı bir ülkedeki ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp tamamlayanlar. 
 

- Öğrenciler, varsa, İngilizce hazırlık programından muafiyet için geçerli olabilecek belgelerin 
asıllarını üniversiteye kayıt süresi içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 
sunarlar. Belgelerin Yüksekokul tarafından kabulü halinde İngilizce hazırlık programından 
muaf sayılırlar. Yüksekokul, muafiyetle ilgili sunulan belgeler hakkında araştırma yapabilir ve 
şüpheli bulduğu durumlarda belgeleri kabul etmeyebilir. 

 

 

 

 

http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu
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2. ÖĞRENCİ HAKLARI 

a) Kayıt Dondurma Hakkı  

- Kayıt dondurmak için öğrencilerimizin kayıtlı oldukları fakültelere başvurmaları 
gerekmektedir.  

b) Sınav  Notuna İtiraz Hakkı 

- İlan edilen sınav sonucuna itiraz eden öğrencinin, sonuçların ilanını takip eden 3 (üç) iş günü 

içinde, ıslak imzalı bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurması gerekir.  

3. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR  

- Bahar Döneminde sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ancak YÖK, Sağlık Bakanlığı vb. 
Kurumlardan gelen açıklamalar doğrultusunda pandemi sebebiyle değişiklik yapma hakkı 
saklıdır. Sınav uygulama esaslarına dair detaylı bilgiler öğrencilerle sınav öncesinde 
paylaşılacaktır. Duyurular için öğrencilerimizin YDYO web sitesini düzenli olarak takip 
etmesi gerekmektedir. Bu konuda tüm sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.  

- Sınav sürecinde ve sonrasında sınavlara dair yazılı ve/veya görsel hiç bir içerik kayıt alma, 
yazıcıdan çıktı alma, fotokopi ile çoğaltma, ekran görüntüsü alma vb. dahil hiç bir şekilde 
kopyalanamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz ve basılı ve sosyal (dijital) medya dâhil hiç bir 
platformda KULLANILAMAZ. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin sınavları 
GEÇERSİZ sayılacaktır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrenciye aittir. 

4. DERS SAATLERİ  

Hazırlık okuyacak öğrenciler, seviyelerine göre A, B veya C kurundan başlarlar. 2021-2022 
akademik yılında seviye gruplarına göre haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir: 

Dersler 

Grup Periyot Main 
Course 

Reading and 
Writing Speaking TOTAL 

A 
1 ve 2 16 6 2 24 
3 ve 4 16 8 0 24 

B 
1 ve 2 14 6 2 22 
3 ve 4 14 6 0 20 

C 
1 ve 2 12 6 2 20 
3 ve 4 12 6 0 18 
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5. BURS İMKANLARI 

- Her yıl üniversitenin belirlediği belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs sağlanmaktadır.  

Ayrıntılı bilgi için:  

http://www.kyk.gov.tr 
http://adayogrenci.medeniyet.edu.tr/tr/burs-imkanlari 

 
6. DİSİPLİN 

- YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/mevzuat 
 

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ ve ULAŞIM  

Yüksekokul Sekreteri: Sevim KAVRUT  
E-mail: sevim.kavrut@medeniyet.edu.tr 
Telefon: 0216 280 3802  

Şef: UĞUR GÜL  
E-mail: ugur.gul@medeniyet.edu.tr 
Telefon: 0216 280 3831 
 
Şef: Merve KILIÇARSLAN ELMAS 
E-mail: merve.kilicarslan@medeniyet.edu.tr 
Telefon: 0216 280 2407  
 

Hemşire: Sema ÇAKAZ 

Telefon: 0216 280 5038 

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tuzla-Orhanlı Yerleşkesi 
Ulaşım Bilgisi 

Ayrıntılı bilgi için: 

https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-kroki 

 

 

 

 

 

http://www.kyk.gov.tr/
http://adayogrenci.medeniyet.edu.tr/tr/burs-imkanlari
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/mevzuat
mailto:ugur.gul@medeniyet.edu.tr
mailto:merve.kilicarslan@medeniyet.edu.tr
https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-kroki
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8. SAĞLIK, PSİKOTERAPİ ve PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ HAKKINDA 
Sağlık, Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Merkezimiz; 

• Öğrencilerimizin duygusal, zihinsel, sosyal gelişimlerine ve eğitim sorunlarına yardımcı 
olmayı, 

• Bireyin yeni başlamış veya daha önceden devam eden psikolojik bir rahatsızlığı ve 
tedavisi varsa, doktorunun da izni ve iş birliği içerisinde özellikle Bilişsel Davranışçı 
Psikoterapi teknikleriyle bireyin tedavi sürecine destekte bulunmayı, 

• Yapılabilecek eğitici grup seminerleri veya sosyal aktivitelere destek olmayı hedefler. 

Randevu almak ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.  

https://sks.medeniyet.edu.tr/tr/saglikpsikoterapi-ve-psikolojik-danisma-birimi/saglikpsikoterapi-
ve-psikolojik-danisma-birimi-hakkinda  

9. IMU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU SOSYAL MEDYA HESAPLARI 

Instagram: imu_prep 

Twitter: @imu_prep 

10. IMU TUZLA-ORHANLI YERLEŞKESİ YEMEKHANE  

Tuzla-Orhanlı Yerleşkesi yemekhanesi B1 Blok 1. Kattadır.  

11. IMU TUZLA-ORHANLI YERLEŞKESİ GÜVENLİK BİRİMİ  

Tuzla-Orhanlı Yerleşkesi Güvenlik Birimimize okulumuzun aşağıda verilen santral numarasını 
arayarak ulaşabilirsiniz.  

IMU Santral No: 0216 280 3333 

12. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

12.1. Sıfır Atık Projesi ve Geri Dönüşüm 

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum 

sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın 

oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 

atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. 

Bu proje kapsamında üniversite bünyemizde geri dönüşüm kutuları yer almaktadır. Atıkların doğru 

şekilde geri dönüşüm kutularına atılması önem arz etmektedir. Ayrıca, sınıflarda ışıkların açık 

bırakılmaması da dikkate alınması gereken önemli bir husustur.   

https://sks.medeniyet.edu.tr/tr/saglikpsikoterapi-ve-psikolojik-danisma-birimi/saglikpsikoterapi-ve-psikolojik-danisma-birimi-hakkinda
https://sks.medeniyet.edu.tr/tr/saglikpsikoterapi-ve-psikolojik-danisma-birimi/saglikpsikoterapi-ve-psikolojik-danisma-birimi-hakkinda
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12.2. Dumansız Kampüs Uygulaması 

14.07.2021 tarihli Senato kararı örneğindeki Madde 5’te belirtildiği üzere üniversitemiz 

bünyesinde dumansız kampüs uygulamasına geçilmiştir. Bu karara göre sigara içilmesine izin 

verilen alanlar bina giriş-çıkış kapıları çevresinde en az 15 metre mesafe ile sınırlandırılmıştır. 

Bina girişlerine “Dumansız Alan” şablonları oluşturulmuş ve bu alan içerisinde sigara içilmesi 

yasaklanmıştır. İhlal durumda idari para cezası uygulanacaktır.  

 


