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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 –  

(1) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen 
ve yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri 
kapsar. 

(2) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfı 
eğitim/öğretimi almaya hak kazanmış hazırlık sınıfına kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun, 14. 
ve 49. maddeleri ile 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve 12/12/2020 tarih ve 
31332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil 
Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 

b) Fakülte: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fakültelerini, 

c) Yüksekokul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,  

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu, 
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e) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı  Diller 
Yüksekokulunu, 

f) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim 
Kurulunu, 

g) Hazırlık Sınıfı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
İngilizce/İspanyolca Hazırlık Sınıfını, 

ğ) Beklemeli Öğrenci: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimini iki yarıyıl içinde başarı 
ile tamamlayamayarak hazırlık sınıfı eğitimini ikinci akademik yıla uzatan öğrencileri, 

h) Yılsonu notu: Ara sınavlar, kısa sınavlar ve performans değerlendirmelerinin belirli 
yüzdelerinin hesaplanması sonucu elde edilen yılsonu akademik başarı puanını, 

ı) DBS: İngilizce / İspanyolca Düzey Belirleme Sınavını, 

i) IYS: İngilizce / İspanyolca Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavını, 

j) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını, 

k) YÖKDİL: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,  

l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,  

m) DELE: Diploma de español como lengua extranjera Yeterlik Sınavını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar 

Yabancı Dil Hazırlık Programının Amacı ve Kapsamı 

MADDE 5- (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilerin kayıtlı oldukları programın 
öngördüğü dilde derslerini takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek şekilde, 
Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hedef dil 
düzeyinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve sözcük bilgilerini 
geliştirmektir.  
 
(2) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler, öğrencinin bir dili öğrenmesi için 
gerekli olan dört temel dil becerisini (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazılı anlatım ve 
sözlü anlatım) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADOÇ) kapsamında tanımlanan 
düzeylerde geliştirecek şekilde düzenlenir. 
 
(3) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı Yüksekokul Kurulu önerisi 
ve Üniversite Senatosunun kararıyla örgün, bilgisayar destekli, uzaktan öğretim ya da karma 
öğretim yöntemleri ile verilebilir.  
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(4) Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yönetim Kurulu 
kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, ara sınavlar, kısa sınavlar, 
alternatif değerlendirme araçları ve yeterlik sınavları uygulanabilir.  
 
(5) Gerekli hallerde Müfredat ve Materyal Geliştirme Ofisi, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, 
Mesleki Gelişim Ofisi gibi çalışma grupları ve koordinatörlükler Yüksekokul Yönetim Kurulu 
kararıyla oluşturulur ve bu gruplardaki öğretim elemanları Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine 
Yüksekokul Müdürlüğünce görevlendirilirler. 
 
Hazırlık Programından Muafiyet 
 
MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretiminin zorunlu olduğu 
programlarına yerleştirilen öğrencilerden 31332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bendinde yer alan koşulları sağlayanlar, 
zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik 
programdaki eğitimlerine başlarlar.  
 
(2) 31332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil 
Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) 
bendi doğrultusunda aşağıdaki tablolarda belirlenen düzeyde puan almış olan öğrenciler 
zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik 
programdaki eğitimlerine başlarlar. 

a) İngilizce Hazırlık Programı Eşdeğerlik Tablosu 

AÇIKLAMALAR 
 

İMU 
İYS 
İMU 
EPE 

YDS 
e-
YDS 

YÖKDİL TOEFL PTE 
Akademik 
(Pearson 
Test of 
English) 

CPE 
(Cambridge 
English: 
Proficiency) 

CAE 
(Cambridge 
English: 
Advanced) 

Lisans alanı 
İngilizce olan 
bölümler hariç tüm 
lisans programları: 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu İngilizce 
Hazırlık Programından 
muafiyet için gereken 
minimum puan 

70 65 65 78 67 min. C min. C 

Lisans alanı 
İngilizce olan 
bölümler: Yabancı 
Diller Yüksekokulu 
İngilizce Hazırlık 
Programından muafiyet 
için gereken minimum 
puan  

80 75 75 90 75 min. C min. C 
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b) İspanyolca Hazırlık Programı Eşdeğerlik Tablosu 
 

AÇIKLAMALAR 
 

İMU İspanyolca 
Yeterlik Sınavı 
İMU Spanish 
Proficiency Exam 
(SPE) 

YDS 
e-YDS 

DELE 

Lisans alanı İspanyolca olan 
bölümler: Yabancı Diller Yüksekokulu 
İspanyolca Hazırlık Programından muafiyet 
için gereken minimum puan 

80 55 B1 

 
 
(3) Muafiyet koşullarını sağlayan öğrenciler, ilgili koşulu sağladıklarına dair kanıtlayıcı belgeyi 
bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne sunar. Bu öğrenciler, belgelerinin Yüksekokul 
tarafından kabulü halinde hazırlık programından muaf sayılırlar ve ilgili akademik yılda 
bölümlerine devam ederler. Yüksekokul, muafiyetle ilgili sunulan belgeler hakkında araştırma 
yapabilir ve şüpheli bulduğu durumlarda belgeleri kabul etmeyebilir. 
 
Hazırlık Eğitim-Öğretimine Tabi Öğrenciler 
 
MADDE 7 –  (1) Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu veya lisans 
alanı yabancı dil olan programlara ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden, öğretim yılı başında 
yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ve ilgili dilde bu yönergenin 6. maddesinde 
belirtilen muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, hazırlık eğitim-öğretimine tabidir ve doğrudan 
hazırlık sınıfına alınırlar. 
 
(2) Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu veya lisans alanı yabancı dil 
olan programlara ilk kez kayıt yaptıran yabancı öğrencilerden; Üniversite tarafından öngörülen 
Türkçe başarı koşulunu sağlayan ancak bu yönergenin 6. maddesinde belirtilen yabancı dil 
hazırlık eğitimi ve öğretimi muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, hazırlık eğitim-
öğretimine tabidirler. 
 
(3) Eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen yabancı dilde olduğu programlara bir önceki 
akademik yılda kayıt yaptırmış ancak hazırlık programından başarısız olmuş beklemeli öğrenci 
durumunda olanların yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilmeleri için bir dilekçe ile 
taleplerini ilan edilen tarihlerde Yüksekokul Müdürlüğüne bildirmeleri halinde yabancı dil 
hazırlık programına alınırlar. Bu öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programda eğitime 
başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini bu ikinci yılda başarı ile tamamlamaları zorunludur. Bu 
öğrenciler dilekçe ile başvuruda bulunmaları koşuluyla derslere devam edebilir ve hakları olan 
yeterlik sınavlarına girebilirler. 
 
(4) Öğretim dili tamamen Türkçe olan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan 
programlara yerleşen öğrenciler Senato kararı ile açılabilecek hazırlık sınıflarında talep 
etmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulunun olanakları ölçüsünde ve Yüksekokul Kurulu 
tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler. 
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İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kaydolmak isteyen öğrencilerin talepleri 31332 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. maddesine uygun olarak değerlendirilir. 
 
(5) Hazırlık programına kabul edilen öğrenciler, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen puan 
aralıkları doğrultusunda Düzey Belirleme Sınavından aldıkları notlara göre uygun düzeylere 
yerleştirilirler. Bu sınıflarda hangi seviyelerde eğitim verileceği Yüksekokul tarafından 
belirlenir. 
 
(6) Hazırlık sınıflarına hazırlık eğitiminden başarılı veya muaf olan öğrenciler ile bu eğitime 
dinleyici olarak girmek isteyenler de dahil olmak üzere misafir öğrenci kabul edilmez. 
Devamsızlıktan kalan öğrenciler dilekçe ile talep etmeleri durumunda Yüksekokulun imkanları 
dahilinde derslere kabul edilebilirler.  
 
(7)  Hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin derslere katılabilmesi ve sınav haklarından 
yararlanabilmesi için kayıtlı oldukları fakültelerin akademik takviminde belirtilen tarihlerde 
varsa katkı payını veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa geçmiş yarıyıllara ait diğer mali 
yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. 
 
 
Eğitim Süresi ve Düzey Geçişleri 
 
MADDE 8- (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi, bir yıl ve dört periyottan oluşur. Her 
periyot en az 7 haftadan ibarettir. Her bir periyottaki öğretim elemanı görevlendirmeleri 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 
 
(2) Öğrencilerin periyot içerisinde katıldıkları sınavlardan ve alternatif değerlendirme 
araçlarından aldıkları puanların periyot sonu notuna ve periyot sonu başarı puanlarının genel 
başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yüksekokul Kurulu tarafından 
belirlenir. 
 
(3) Hazırlık programı boyunca dersler, öğrencilerin düzeylerine göre; haftada en az on sekiz en 
çok otuz saat olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.  
 
(4) Hazırlık programında bir ders saati en az 45 dakikadır. 
 
(5) Öğrencilerin düzeyler arası geçişlerine yönelik düzenlemelere Yönetim Kurulu karar verir.  
 
(6) Eğitim-öğretim kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan veya lisans alanı yabancı dil olan 
programlara kayıtlı öğrenciler için hazırlık sınıfını dört yarıyıl içerisinde tamamlayamayan 
öğrencilerin hazırlık programından ilişiği kesilir. Bu öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Kanun ile 
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 31332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 11 maddesinin 2. fıkrasındaki hükümler uygulanır.  
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar ve Değerlendirme 

Sınavlar  

MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; düzey belirleme sınavı, yeterlik sınavı, ara 
sınavlar, kısa sınavlar, mazeret sınavları ve alternatif değerlendirme araçları uygulanır. Bu 
sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak, yazılı veya 
çevrimiçi şekilde birden çok oturumda uygulanabilir. Optik form kullanılan sınavlarda forma 
yapılan işaretlemelerin doğruluğu öğrencinin sorumluluğundadır. Hazırlık eğitiminde 
uygulanmakta olan sınavlara ait bilgiler aşağıdaki gibidir: 

(a) Düzey Belirleme Sınavı (DBS): Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez 
kaydını yaptırmış olan öğrenciler, hazırlık sınıfını ikinci defa tekrar edecek öğrenciler ve isteğe 
bağlı olarak hazırlık sınıfına kayıt yaptıran tüm öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavdan 
80 puanın altında not alan öğrenciler, akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavına girmeye 
hak kazanamazlar ve doğrudan hazırlık eğitimine başlarlar. DBS’den 80’ in altında puan alan 
öğrenciler Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen puan aralıkları doğrultusunda uygun 
düzeylere yerleştirilirler.  

(b) Yeterlik Sınavı: Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliliği 31332 
sayı ve 12.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı 
Dil Hazırlık Programı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. maddesinde yer alan 
esaslara göre belirlenmiş olup bir akademik yılda uygulanan yeterlik sınavları aşağıdaki gibidir: 

(i)- Akademik Yılın Başında Yapılan Yeterlik Sınavı: Bu sınava yabancı dil hazırlık sınıfı 
bulunan bir lisans programına ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrencilerden DBS’den 80 ve üzeri 
not alanlar ile hazırlık eğitimi alma hakkını kaybetmemiş beklemeli öğrencilerden ilan edilen 
tarihler arasında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapanlar katılabilirler. Eğitim 
dili Türkçe olan bir lisans programına kayıtlı olup isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına 
ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bu sınava giremezler. Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı 
hazırlık programına kayıt yaptırmış ancak başarısız olmuş öğrencilerden ilan edilen tarihler 
arasında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapanlar son kez bu sınava girebilirler. 
Ek kontenjan, yatay/dikey/çift anadal geçiş, DGS/DGS ek kontenjan gibi farklı kayıt türleri ile 
yerleştirilen öğrenciler için bu sınav Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. 

 (ii) – Ara Dönem Yeterlik Sınavı: Sınav ilgili akademik yılın güz dönemi sonunda 
yapılır. Bu sınava yabancı dil hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilerden ilan edilen tarihler 
arasında Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapanlar katılabilirler. 

 (iii)- Yıl Sonu Yeterlik Sınavı: Sınav ilgili akademik yılın bahar dönemi sonunda yapılır. 
Bu sınava yılsonu genel başarı puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler, derse devam hakkını 
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kaybetmemiş öğrenciler ile hazırlık programına kayıtlı olup yeterlik sınavına girme hakkı 
devam eden beklemeli öğrencilerden ilan edilen tarihler arasında Yüksekokul Müdürlüğüne 
dilekçe ile başvuru yapanlar katılabilirler.  

Yeterlik Sınavı bir veya birden fazla oturumdan oluşabilir. İYS birden fazla oturum şeklinde 
yapıldığında oturumların beceri ve yüzdelikleri ile oturumlara girme şartları Yüksekokul 
Kurulu tarafından belirlenir.  

(c) Ara Sınavlar (Midterm): Bu sınavlar her periyot sonunda uygulanır ve ilan edilen 
akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır. Bu sınavlara hazırlık programlarında 
eğitim almakta olup periyot içinde devam hakkını kaybetmemiş öğrenciler katılırlar. Bu 
sınavların uygulandığı hafta ders yapılmaz ve eğitim-öğretim süresi kapsamına girmez.  

 (d) Kısa Sınavlar (Quiz): Bu sınavlara ilgili hazırlık programlarında eğitim almakta olup 
periyot içinde devam hakkını kaybetmemiş öğrenciler katılırlar. Kısa Sınavlar Yüksekokul 
tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve bu sınavın yoklaması derse devam süresinden sayılır.  

(e) Alternatif Değerlendirme Araçları: 31332 sayı ve 12.12.2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim- Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesinin (1.) fıkrasının (d) bendinde yer alan esaslarda tanımı 
verilen alternatif değerlendirme araçları, hazırlık programlarında eğitim almakta olup periyot 
içinde devam hakkını kaybetmemiş öğrencilere uygulanır. 

(f) Mazeret Sınavı: 31332 sayı ve 12.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim- Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 10. maddesinin (1.) fıkrasının (e) bendinde yer alan esaslar doğrultusunda 
Yüksekokul Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapanlar katılabilirler.  

(2) Dilekçe vererek Hazırlık sınıfına ikinci yıl dışarıdan devam edeceğini bildiren beklemeli 
öğrenciler örgün eğitim almamaları sebebiyle ara sınavlara ve kısa sınavlara giremezler. Bu 
öğrenciler ara dönem ve bahar yarıyılı sonu yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu kapsamdaki 
öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için sınav giriş dilekçesi vermeleri gerekmektedir. 
Beklemeli öğrencilerin belirli durumlara göre 2. yılındaki İYS hakları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir: 

 

Beklemeli Öğrenciler (%100 İngilizce/İspanyolca 
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 
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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             

 

(3) Dilekçe vererek engellilik durumunu beyan eden ve resmi belge ile Yüksekokul 
Müdürlüğüne ilan edilen sınav tarihinden önce 5 iş günü içerisinde başvuran öğrenciler için 
sınav oturumları Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü şekilde düzenlenebilir.  

Başarı ve Değerlendirme Esasları  

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmeleri için Yüksekokul 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen çıkış seviyesine göre yapılan yeterlik sınavından 
belirlenen puanı almaları gerekir. Yeterlik başarı notu eğitim-öğretimin kısmen ya da tamamen 
yabancı dilde olduğu programlarda 70; lisans alanı yabancı dil olan programlarda ise 80’dir.  

(2) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliliği 31332 sayı ve 
12.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil 
Hazırlık Programı Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde yer alan esaslara 
göre belirlenir. 

(3) Öğrencilerin yeterlik sınavına girebilmeleri için Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen 
asgari genel başarı puanı olan yılsonu notu şartını karşılamaları gerekir. 

(4)  Düzey Belirleme Sınavı puanı, genel başarı puanı ve yeterlik sınavı sonuçlarından elde 
edilen tüm ondalık sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır. 

(5) Hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğü’ne dilekçe ile talep edildiği takdirde programı başarı ile tamamladığını gösteren 
belge verilebilir. Senato tarafından belirlenen eşdeğerlik sınavı puanları ile hazırlık 
programından muaf olan öğrencilere ise muaf olduğunu gösteren belge verilebilir.  

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası 
sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar ile bu programda başarılı olanlar, kendi eğitim-öğretim 
programlarında yer alan 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
gereğince verilmesi zorunlu olan ve yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri 
dildeki yabancı dil derslerinden hazırlık eğitiminden başarılı/muaf oldukları puanın karşılığı 
olan harf notu ile muaf tutulurlar. 

(7) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı 
ile tamamlayanlar ya da hazırlık programına devam ettiği eğitim-öğretim yılında eşdeğerliği 
kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav puanlarını ibraz edenler, kendi eğitim-öğretim 
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programlarında yer alan 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 
gereğince verilmesi zorunlu olan ve yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri 
dildeki yabancı dil derslerinden hazırlık eğitiminden başarılı/muaf oldukları puanın karşılığı 
olan harf notu ile muaf tutulurlar. 

Sınavlara İtiraz  

MADDE 11 – (1) Ara sınav, düzey belirleme ve yeterlik sınav sonuçlarına itiraz, notların 
duyurulmasını takip eden üç işgünü içerisinde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. 
İtiraz Yüksekokul Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretim görevlileri (komisyon) 
tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu maddi hata tespit edilirse sınav notunda bir 
hafta içinde gerekli düzeltme yapılır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devam Durumu ve İzinler 

MADDE 12 – (1) Ek kontenjan, yabancı öğrenci ve benzeri kayıt türlerinden biriyle kayıt 
olmuş öğrencilerin, Yüksekokul akademik takviminde belirtilen derse başlangıç tarihinden 
daha geç eğitime başlayan öğrencilerin yoklama takibi resmi olarak derslere başladıkları tarih 
itibariyle başlar. 

Kayıt Dondurma ve Sildirme  

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili iş ve işlemleri 
hakkında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır, öğrencilerin kayıtlı olduğu Fakülte ve/veya Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığına başvurması gerekir.   

Sağlık Raporu ve Ders İzni   

MADDE 14 – (1) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için kamu (resmi) yataklı 
hastaneden alınacak bir rapor ile durumunu belgelendirmesi ve Yönetim Kurulunda alınacak 
kararla mazeretli sayılması gerekir. 

(2) Rektörlük ve ilgili birimlerinin onayı ile kurum içi ya da kurum dışı faaliyetlerde bulunan 
öğrenciler izin süresi içeresinde devamsız sayılmazlar.  

(3) 20 gün ve üzeri tedavi gerektiren haller nedeniyle sağlık kurulu (heyet) raporu olan ya da 
Rektörlük onayı ile izinli olan öğrenciler, rapor ya da izin bitimini takip eden 5 işgünü içerisinde 
Yüksekokul Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile talep etmeleri halinde raporlu ya da izinli 
sayılır. Söz konusu öğrencilerin raporlu ya da izinli sayıldıkları gün içerisinde yapılmış olan 
ara sınavlara yönelik mazeret sınavları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan 
zamanda yapılır.  

(4) Öğrencilere ders programı çerçevesinde okulda bulunduğu esnada sağlık ve güvenlik ile 
ilgili acil durumlarda (bulaşıcı hastalık, hastaneye yatış, doğal afet ve benzeri gibi durumlarda) 
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gerekli önlem ve tedavilerin alınması için belgelendirilen süre kadar ders izni verilir. 
Öğrencilerin sağlık durumunu gösteren belgeyi 5 işgünü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne 
teslim etmeleri zorunludur.  

 (5) Öğrencilere birinci derece akrabaların (anne, baba ve çocuk) vefatı halinde 5 iş günü, ikinci 
derece akrabaların (anneanne, babaanne, dede, kardeş ve torunlar) vefatı halinde 3 iş günü ders 
izni verilir. Ayrıca tanık veya şüpheli sıfatıyla duruşmalara katılmak zorunda olan öğrencilere 
il içinde olan duruşmalar için 1 gün, il dışı duruşmalar için 3 gün ders izni verilir. Öğrencilerin, 
vefat ile ilgili mazeret belgelerini (ölüm belgesi) izinlerinin bitimini takip eden 5 işgünü 
içerisinde, duruşma ile ilgili belgelerini ise duruşma öncesinde Yüksekokul Müdürlüğüne 
teslim etmesi zorunludur. Bu öğrencilere, izin bitimi takip eden 5 iş günü içerisinde Yüksekokul 
Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile talep etmeleri halinde izinli sayıldıkları gün içerisinde 
yapılmış olan ara sınavlara yönelik mazeret sınavları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından 
karara bağlanan zamanda yapılır.  

(6) Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler; akademik yılın başında Yüksekokul tarafından 
belirlenen ve dersin işlenişi için gerekli olan ders materyallerini getirmekle yükümlüdür. 

(7) Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür. 

(8) Raporlu öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin  

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.  

(2) Üniversiteden geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı olduğu süre içerisinde 
derslere devam edemezler ve verilen uzaklaştırma süresi devamsızlık süresinden sayılır. 
Uzaklaştırma süresi içinde yapılacak olan sınavlara giremezler. Ceza süresi bitimini takip eden 
5 işgünü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları halinde uzaklaştırma 
süresi içerisinde yapılmış olan ara sınavlara yönelik mazeret sınavları Yüksekokul Yönetim 
Kurulu tarafından karara bağlanan zamanda yapılır.  

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 16 – (1) Bu yönergede eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme ile ilgili hüküm 
bulunmayan hallerde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Diğer hüküm 
bulunmayan hallerde ise Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 
Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
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Yürürlük  

MADDE 17 – (1) Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 
girer.  

MADDE 18 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Senatosunun 21/05/2016 tarihli kararı doğrultusunda kabul edilen 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Öğretimi Ve Sınav Yönergesi 
yürürlükten kalkar. 

Yürütme  

MADDE 19 – (1) Bu yönergenin hükümlerini İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 

 

 

 

 


