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12 Aralık 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31332

YÖNETMELİK

İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� l�sans ve l�sansüstü programlarına

kabul ed�len öğrenc�ler �ç�n Yabancı D�ller Yüksekokulunca yürütülen yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m� �le
sınavlara �l�şk�n uyulacak usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� yabancı d�l hazırlık programlarında

yürütülen yabancı d�l eğ�t�m-öğret�m� �le sınavlara �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 49

uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Hazırlık programları: Yabancı d�l hazırlık programlarını,
b) Öğrenc�: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu hazırlık programına kayıtlı

öğrenc�ler�,
c) Rektör: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes�n�,
e) Yabancı D�ller Yüksekokulu: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulunu,
f) Yabancı D�ller Yüksekokulu Kurulu: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu

Kurulunu,
g) Yabancı D�ller Yüksekokulu Yönet�m Kurulu: İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu

Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
 Yabancı D�l Hazırlık Eğ�t�m-Öğret�m�ne İl�şk�n Esaslar

Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n amacı
MADDE 5 – (1) Ün�vers�tede yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n amacı; öğrenc�ler�n kayıtlı oldukları

program �ç�n geçerl� olan hedef d�lde d�nleme, konuşma, okuma ve yazma becer�ler� �le d�lb�lg�s� ve sözcük b�lg�ler�n�
gel�şt�rerek �let�ş�m kurmalarını sağlamaktır.

Muaf�yet
MADDE 6 – (1) Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n zorunlu olduğu programlarına

yerleşt�r�len öğrenc�lerden aşağıdak� koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�nden muaf olurlar ve
yerleşt�r�ld�kler� akadem�k programdak� eğ�t�mler�ne başlarlar:

a) Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterl�k sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
b) ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerl�ğ� kabul ed�len ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı

yapan �lg�l� kurumlar tarafından bel�rlenen sınav geçerl�l�k süreler� ve ÖSYM tarafından bel�rlenen eşdeğerl�k tabloları
esas alınarak Senato tarafından bel�rlenen düzeyde puan almış olanlar.

c) Öğret�m d�l� olarak bel�rlenen yabancı d�l�n anad�l olarak konuşulduğu b�r ülkede, o ülke vatandaşlarının
devam ett�ğ� ortaöğret�m kurumlarında eğ�t�m görüp ortaöğren�m�n�n en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını
belgeleyen öğrenc�ler.

Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�
MADDE 7 – (1) Yabancı d�l eğ�t�m-öğret�m�n�n zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenc�ler�n, kayıt

yaptırdıkları programda eğ�t�m-öğret�me başlayab�lmeler� �ç�n yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�n� başarı �le b�t�rmeler�
zorunludur.

(2) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n zorunlu olduğu programlara yerleşt�r�len öğrenc�lerden muaf�yet
koşullarını sağlayamayanlar, düzey bel�rleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleşt�r�lerek yabancı d�l hazırlık
programına devam ederler.
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(3) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�ne başlayan öğrenc�ler�n kayıtlı oldukları programın gerekt�rd�ğ�
yabancı d�l yeterl�k düzey�ne ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı d�l düzeyler�ne uygun farklı öğret�m
programları uygulanab�l�r.

(4) Ün�vers�ten�n hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarına kayıt yaptırmış olan yabancı öğrenc�lerden;
Ün�vers�te tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlayan ancak yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m� muaf�yet
koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları yabancı d�l hazırlık programına başlamadan önce �lg�l� d�lde
yapılacak olan �lk düzey bel�rleme ve yeterl�k sınavlarına g�rerler. Bu sınavlarda başarısız olan yabancı öğrenc�ler,
almakla yükümlü oldukları yabancı d�lde hazırlık programına başlarlar.

(5) Yabancı d�l hazırlık programı süres�nce uygulanab�lecek b�lg�sayar destekl� ve uzaktan eğ�t�m �le yabancı
d�l öğret�m�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n �lke ve esaslar Senato tarafından bel�rlen�r.

Zorunlu yabancı d�l hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n zorunlu olduğu programlara yen� kayıt yaptıran

öğrenc�ler, düzey bel�rleme sınavına g�rerler. Bu sınavdan Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından bel�rlenen asgar�
puanı alan öğrenc�ler, yeterl�k sınavına g�rmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenc�ler, düzey
bel�rleme sınavı sonuçlarına göre uygun düzeye yerleşt�r�lerek yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�ne devam ederler.

(2) Zorunlu yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�n�n süres� azam� dört yarıyıldır.
İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n�n zorunlu olmadığı programlara yerleşen öğrenc�lere

talep etmeler� hal�nde, Yabancı D�ller Yüksekokulunun olanakları d�kkate alınarak Yabancı D�ller Yüksekokulu
Kurulu tarafından bel�rlenen kontenjan dâh�l�nde �steğe bağlı yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� ver�leb�l�r.

(2) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler, talepler�n� Ün�vers�teye kes�n kayıt
esnasında b�ld�r�rler. Hazırlık eğ�t�m�ne başladıktan sonra devam etmek �stemeyen öğrenc�ler, bu talepler�n� kayıtlı
oldukları fakülten�n akadem�k takv�m�nde göster�len ders kayıt günler�n�n sonuna kadar b�ld�r�r ve yerleşt�r�ld�kler�
programlara devam ederler.

(3) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık programına kayded�len öğrenc�ler�n yabancı d�l düzeyler�, Yabancı D�ller
Yüksekokulu tarafından yapılan düzey bel�rleme sınavı �le bel�rlen�r. Öğrenc�ler, bu sınavın sonuçlarına göre uygun
düzeye yerleşt�r�lerek yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�ne başlarlar.

(4) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�n�n süres� en fazla �k� yarıyıldır. Bu süre, öğrenc�ler�n kayıtlı
oldukları programın öğret�m süres�nden sayılmaz.

(5) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık programındak� öğrenc�ler, başarılı olamasalar dah� yerleşt�r�ld�kler�
programa başlarlar.

(6) İsteğe bağlı yabancı d�l hazırlık programında başarılı olamayan öğrenc�ler, devam ett�kler� programda 2547
sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce ver�lmes� zorunlu olan yabancı d�l dersler�n�
alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlend�rme Esasları

Sınavlar ve değerlend�rme araçları
MADDE 10 – (1) Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından gerçekleşt�r�len sınavlar ve bu sınavların

uygulanmasına �l�şk�n esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Düzey bel�rleme sınavı: Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenc�ler�n yabancı

d�l düzeyler�n� bel�rlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavda bel�rlenen not barajının altında b�r not alan
öğrenc�ler, yeterl�k sınavına g�rme hakkını kaybeder ve doğrudan hazırlık sınıfına alınır.

b) Yeterl�k sınavı: Zorunlu yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�ne tab� olan öğrenc�ler�n, yeterl�k düzeyler�n� ve bu
doğrultuda yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�nden muaf olup olmayacaklarını bel�rlemek amacıyla yapılan sınavdır.

c) Ara sınav: Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m� süres�nce uygulanan programların kapsam ve amaçları göz
önüne alınarak yapılan haberl� sınavdır.

ç) Kısa sınav: Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m� süres�nce uygulanan programların kapsam ve amaçları göz
önüne alınarak haberl� ya da habers�z olarak yapılan sınavdır.

d) Alternat�f değerlend�rme araçları: Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m� süres�nce uygulanan programların
kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan ödevler, sunumlar, performans etk�nl�kler�, portfolyo ve benzer�
araçlardır.

e) Mazeret sınavı: Ara sınavlara g�remeyen ve mazeret� Yabancı D�ller Yüksekokulu Yönet�m Kurulu
tarafından kabul ed�len öğrenc�ler mazeret sınavına g�reb�l�r. Mazeret sınavına başvuru, öğrenc�n�n mazeret�n�n
b�tmes�nden �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde yapılır. Ara sınav har�c�ndek� sınavlar �ç�n mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Düzey bel�rleme sınavı ve yeterl�k sınavı akadem�k takv�mde yer alan tar�hlerde yapılır. Ancak, yabancı d�l
düzey� veya yeterl�ğ�n ölçülmes�n� gerekt�ren sınav durumlarında, sınav �çer�ğ� ve tar�h� Yabancı D�ller Yüksekokulu
Müdürlüğünce bel�rlen�r.

(3) Yabancı d�l hazırlık programı süres�nce b�lg�sayar destekl� ve uzaktan sınav yapılab�l�r. B�lg�sayar destekl�
ve uzaktan eğ�t�me yönel�k yabancı d�l sınav ve değerlend�rme yöntemler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Senato tarafından
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bel�rlen�r.
Değerlend�rme
MADDE 11 – (1) Yabancı d�l hazırlık programında öğrenc�ler�n yabancı d�l yeterl�ğ� aşağıdak� esaslara göre

değerlend�r�l�r:
a) Yabancı d�l hazırlık programına devam eden öğrenc�ler�n dönem �ç�nde katıldıkları sınavların genel başarı

puanına katkı oranları �le yeterl�k sınavına g�rme koşulları Yabancı D�ller Yüksekokulu Kurulu tarafından akadem�k
yılın başında bel�rlen�r.

b) Yabancı d�l hazırlık programında bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenc�ler, tak�p eden akadem�k yılın
başında kabul ed�lm�ş oldukları akadem�k programa kayıt yaptırırlar. Başarılı olamayan öğrenc�ler �se b�r sonrak�
akadem�k yılın başında yapılan yeterl�k sınavına Ün�vers�teye yen� kayıt yaptıran öğrenc�lerle b�rl�kte g�rerler.

c) Zorunlu yabancı d�l hazırlık programından, eşdeğerl�ğ� kabul ed�len ulusal veya uluslararası sınavlara
dayanılarak muaf tutulanlar �le bu programda başarılı olanlar, kend� eğ�t�m-öğret�m programlarında yer alan 2547
sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce ver�lmes� zorunlu olan yabancı d�l dersler�nden
muaf tutulurlar.

ç) Türkçe programlara kayıtlı öğrenc�lerden; �steğe bağlı yabancı d�l hazırlık programını başarı �le
tamamlayanlar ya da hazırlık programına devam ett�ğ� eğ�t�m-öğret�m yılında eşdeğerl�ğ� kabul ed�len ulusal veya
uluslararası sınav puanlarını �braz edenler, kend� eğ�t�m-öğret�m programlarında yer alan 2547 sayılı Kanunun 5 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce ver�lmes� zorunlu olan ve yabancı d�l hazırlık programında eğ�t�m�n�
gördükler� d�ldek� yabancı d�l dersler�nden muaf tutulurlar.

(2) Zorunlu yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�n� azam� dört yarıyıl �ç�nde başarı �le tamamlayamayan
öğrenc�ler�n yabancı d�l hazırlık programından �l�ş�ğ� kes�l�r. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan �l�ş�ğ�
kes�len ön l�sans ve l�sans öğrenc�ler� kend� yükseköğret�m kurumlarında öğret�m d�l� Türkçe olan eşdeğer b�r
programa kayıt yaptırab�l�rler. Ancak bu öğrenc�ler talep etmeler� durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez�
Başkanlığı tarafından b�r defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl �t�barıyla, öğrenc�n�n ün�vers�teye g�r�ş
puanının, yerleşt�r�leceğ� programa kayıt yaptırmak �ç�n aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğret�m d�l�
Türkçe olan programlardan b�r�ne merkezî olarak yerleşt�r�leb�l�rler.

(3) L�sans alanı yabancı d�l olan programlar har�ç olmak üzere yabancı d�l hazırlık programında yeterl�k başarı
notu, 100 üzer�nden en az 70’t�r. L�sans alanı yabancı d�l olan programlarda yeterl�k başarı notu 100 üzer�nden en az
80’d�r.

(4) Öğrenc�ler�n, sınav sonuçlarının �lan tar�h�n� tak�p eden üç �ş günü �çer�s�nde sınav sonuçlarına �t�raz
etmeler� durumunda sınav, Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından madd� hata yönünden değerlend�r�lerek
karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, İz�n ve Mazeret Durumlarına İl�şk�n Esaslar

Devam durumu
MADDE 12 – (1) Yabancı d�l hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenc�ler, %80’den az

olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdürler. Derse g�ren öğret�m elemanlarının öğrenc�ye �z�n verme
yetk�s� yoktur. Ders b�tmeden sınıfı terk eden öğrenc�ler o ders�n tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı;

a) Akadem�k yılın toplam ders saat�n�n %20’s�n� güz yarıyılı �t�barıyla aşan öğrenc�ler, �lg�l� akadem�k yılda
devamsızlıktan kalmış sayılırlar ve ara dönem yeterl�k sınavı �le yılsonu yeterl�k sınavına g�rme hakkını kaybederler.
B�r sonrak� sınav hakları �se saklıdır.

b) Akadem�k yılın toplam ders saat�n�n %20’s�n� bahar yarıyılı �t�barıyla aşan öğrenc�ler, �lg�l� akadem�k yılda
devamsızlıktan kalmış sayılırlar ve yılsonu yeterl�k sınavına g�rme hakkını kaybederler. B�r sonrak� sınav hakları �se
saklıdır.

(2) Yabancı d�l hazırlık programının �lk yılında başarısız olup (devamsızlıktan kalmış sayılanlar har�ç) �k�nc�
yılında kend� �mkanları �le yabancı d�l öğrenmek �steyen öğrenc�ler �ç�n, Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürlüğünün
bel�rled�ğ� sınavlarda başarılı olmak şartıyla hazırlık eğ�t�m�nde �k�nc� yıl devam mecbur�yet� aranmaz.

İz�n ve mazeret
MADDE 13 – (1) Öğrenc�ler�n hastalık durumu �le �lg�l� resm� kurum raporlarına da�r �şlemler, Yabancı D�ller

Yüksekokulu Yönet�m Kurulu tarafından çıkarılan yönerge �le bel�rlen�r.
(2) Sosyal, sport�f ve kültürel etk�nl�klere Rektörlük onayı �le katılan öğrenc�ler, katılamadıkları dersler �ç�n

devamsız sayılmazlar.
(3) Doğal afet, vefat, salgın hastalık, adl� süreçler�n� yürütme zorunluluğu ve eğ�t�m-öğret�m esnasında

yaşanab�lecek d�ğer mazeretlere �l�şk�n hususlar, Yabancı D�ller Yüksekokulu Yönet�m Kurulu tarafından çıkarılan
yönerge �le bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
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MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k, 31/8/2017 tar�hl� ve 30170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Meden�yet Ün�vers�tes� L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� ve bu Yönetmel�k kapsamında çıkarılan yönerge
hükümler� uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 15 – (1) 13/4/2019 tar�hl� ve 30744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Meden�yet

Ün�vers�tes� Yabancı D�l Hazırlık Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


