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İMÜ - İMU Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul
edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyelerini, üniversitedeki İngilizce okutulan dersleri takip edebilecek
düzeye getirmek için İngilizce hazırlık sınıflarında verilen öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngilizce Hazırlık sınıfında verilen öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 49’uncu maddesi ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından düzenlenen “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR): Avrupa Dilleri için belirlenmiş değerlendirme ve
referans sistemini,
b) Beklemeli Öğrenci: Kayıt olduğu eğitim öğretim yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciyi,
c) Hazırlık Sınıfı: İngilizce Hazırlık Sınıfını,
ç) İYS: Yüksekokul tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavını,
d) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,
g) Seviye: İngilizce dil eğitiminde kullanılan, CEFR kapsamında ifade edilen A1, A2, B1 ve B1+ eşdeğerliklerini,
ğ) STS: Yüksekokul tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavını,
h) Ulusal ve Uluslararası Yabancı Dil Sınavları; Aşağıda verilen sınavları,
IELTS: International English Language Testing System
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test
TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language, Computer Based Test
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language, Paper Based Test
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TWE: Test of Written English
YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
ı) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
i) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
j) Yüksekokul: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretimle İlgili Esaslar
Zorunlu Hazırlık Sınıfları
MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, muafiyetleri olmadığı
takdirdeZorunlu Hazırlık Sınıfına devam ederler,
a)

Tamamen İngilizce ile eğitimöğretim yapılan lisans programları,

b)

Kısmen (en az yüzde otuz) İngilizce ile eğitimöğretim yapılan lisans programları,

c)
Öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen İngilizce ile
verildiği lisans programları.
İngilizce Hazırlık Programında Öğretimin Amacı
MADDE 6 – (1) Üniversite İngilizce Hazırlık Programındaki öğretimin amacı, öğrencilerin kayıtlı oldukları lisans
programının öngördüğü İngilizce dilinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini “CEFR” kapsamında
B1 seviyesinde geliştirerek akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerine temel
hazırlamaktır.
Seviye Tespit Sınavı (STS)
MADDE 7 – (1) Üniversite’ye Zorunlu İngilizce Hazırlık şartı ile kabul edilen yeni lisans öğrencilerinden
muafiyeti bulunmayanlar, eğitimöğretim yılı başında yapılan STS’ye alınırlar. STS’ den yeterli puanı alamayan
öğrenciler hazırlık sınıfı okurlar. STS’den yeterli puan alan öğrenciler İYS’ ye girerler.
(2) STS için yeterli puan düzeyi Yönetim Kurulunca belirlenir.
(3) STS’ nin mazeret sınavı yapılmaz.
İngilizce Yeterlik Sınavları (İYS)
MADDE 8 – (1) İYS, öğrencilerin okumaanlama, dinlemeanlama, yazma, not alma ve konuşma bakımlarından
dil becerilerini ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlar. Hazırlık sınıfı başarı notu İYS ile belirlenir ve başarı notu asgari
70’tir.
(2) İYS’ ler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, güz dönemi başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi
sonunda ve açılması halinde yaz okulu sonunda yapılır. Öğrencilerin bu sınavlara katılabilmeleri için
Yüksekokulun belirlediği ve Yüksekokul internet sayfasında ilân ettiği tarihler içerisinde sınav kaydı yaptırmaları
zorunludur.
(3) İYS’ lere giriş şartları ile bu sınavlara girecek öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:
a) Güz dönemi başında yapılan İYS’ ye lisans programlarına zorunlu İngilizce hazırlık şartı ile kabul edilen yeni
kayıtlı öğrencilerden STS’ ye girip yeterli puanı alan öğrenciler ve hazırlık öğretiminden beklemeli öğrenciler
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girerler.
b) Bahar dönemi sonunda yapılan İYS’ ye hazırlık öğretimini bitirme koşullarını yerine getiren öğrenciler ve
hazırlık öğretiminden beklemeli öğrenciler girerler.
c) Bir akademik yılı tamamlayarak başarılı olamayan ve beklemeli konumuna düşen öğrenciler sonraki İYS’ lere
katılabilirler.
ç) Bu Yönergenin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen lisans programlarına kayıtlı
beklemeli öğrencilerin İYS’ ye girme hakları bir sonraki yılın akademik yılbaşında yapılan İYS ile birlikte sona
erer.
(4) Bu maddenin 3’üncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen yeni kayıtlı öğrencilerden İYS’ de başarılı olan
öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve lisans programlarına başlarlar.
(5) Ek kontenjan, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ve yatay geçiş kontenjanı v.b. ile yerleştirme durumlarında
İYS, akademik takvimde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir tarihte yapılır.
(6) İYS’ lerin mazeret sınavı yapılmaz.
Sınavlardan Muafiyet
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki öğrenciler STS ve İYS’ lerden muaftırlar ve lisans programlarına başlarlar.
a) Öğrenimlerinin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlayan öğrenciler,
b) Son üç yıl içinde, İngilizce YDS (KPDS/ÜDS) sınavlarından en az 75 puan alan veya ÖSYM tarafından YDS
denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan alan öğrenciler,
c) Uluslararası İngilizce dil sınavlarından aşağıdaki puanları aldıklarını belgeleyen öğrenciler;
TOEFL PBT 550, TWE 4.5
TOEFL (CBT) 213, TWE 4.5
TOEFL (IBT) 79, TWE 22
IELTS her bir beceriden en az 6.5 puan olup ortalama 6.5
PTE 71
ç) Üniversite hazırlık sınıfında başarılı olduktan sonra Üniversite’nin bir bölümünde okumakta iken Üniversite’ye
tekrar yerleştirilen öğrenciler.
(2) İngilizce hazırlık programından muafiyet için kullanılabilecek tüm belgelerin geçerlilik süresi, Üniversite
tarafından verilen İYS sonuç belgesi de dahil olmak üzere 3 yıldır.
(3) Öğrenciler, varsa, İngilizce hazırlık programından muafiyet için geçerli olabilecek belgelerin asıllarını kayıt
süresi içerisinde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 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.
(4) Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler veya bu Yönergenin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde belirtilen lisans programlarına kayıtlı beklemeli öğrenciler, bu süre içerisinde bu maddenin birinci
fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları sağladıklarını belgelemeleri halinde, sonraki ilk akademik yıl/dönem
başlangıcında kazandıkları lisans programlarına başlarlar.
Öğrenci Kabulü
MADDE 10 – (1) Bu Yönergenin 9’uncu maddesinde belirtilen muafiyet şartlarını taşımayan öğrenciler ile STS
veya İYS’ den başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfı okurlar.
(2) STS ve/veya İYS sonucuna göre öğrenciler; İngilizce seviyelerine uygun farklı sınıflara yerleştirilirler. Bu
sınıflarda hangi seviyelerde eğitim verileceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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(3) STS’ ye girmeyen öğrenciler “Başarısız” olarak kabul edilirler.
Öğretim Süresi ve Seviye Geçişleri
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır. Her yarıyıl en az on beş haftadan oluşur. Yönetim
Kurulu kararıyla her yarıyıl belli süreleri içeren periyotlar halinde bölünebilir. Her bir periyottaki öğretim elemanı
görevlendirmeleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
(2) Hazırlık programı boyunca dersler, öğrencilerin seviyelerine göre; haftada en az yirmi en çok otuz saat
olacak şekilde düzenlenir ve yürütülür.
(3) Öğrencilerin seviyeler arası geçişlerine Yönetim Kurulu karar verir.
Devam Zorunluluğu, Devamsızlık ve Mazeret
MADDE 12 – (1) İngilizce Hazırlık Programlarında derslere devam ve her türlü ders faaliyetine katılmak
zorunludur.
(2) Öğrencilerin devam durumlarının takibi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda olmakla birlikte,
öğrenciler de kendi devamsızlıklarını takip etmekle yükümlüdürler.
(3) Öğrenciler, her yarıyıl için derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdürler.
(4) Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamada yok gösterilir.
(5) Dersi veren akademik personelin öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.
(6) Sağlık raporları, sosyal ve sportif etkinliklere katılma ile ilgili belgeler %15 oranındaki mazeret içinde
değerlendirilir.
(7) Rektörlük tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler katılamadıkları dersler için
devamsız sayılmazlar.
(8) Dönem içinde devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler mazeretlerini Yönetim Kuruluna bir
dilekçe ile bildirirler. Heyet raporu olan öğrencilerin raporları Yönetim Kurulu onayı ile telâfi sınavına girme hakkı
sağlar, ancak bu raporların kapsadığı günlerde öğrenci devamsız sayılır. Yönetim Kurulu, mazeretlerini uygun
gördüğü takdirde, öğrencilere derslere devam hakkı verebilir.
(9) Mazeretlerin kabulü ve mazeret sınavlarının yapılış esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(10) Derslere devam hakkını kaybeden öğrenciler derslere devam edemezler. Birinci yarıyıl sonunda
devamsızlıktan kalan öğrenciler, ikinci yarıyılda hazırlık programına devam edemezler.
(11) Ek kontenjan ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı gibi sebeplerle üniversiteye geç yerleşen öğrencilerin
devamsızlıklarının bu maddenin 3’üncü fıkrası bakımından değerlendirilmesine üniversitemize kayıt oldukları
tarihten itibaren başlanılır.
Değerlendirme, Başarı ve İtiraz
MADDE 13 – (1) Yıl içinde yapılacak kısa sınav, ara sınav gibi sınavların uygulanması, sayısı, türleri ve
ağırlıklarına ait esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrencilerin ders materyallerini eksiksiz getirmeleri, verilen
ödevleri yapmaları ve her türlü ders faaliyetine katılmaları zorunludur.
(2) Derse devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler bahar dönemi sonunda İYS’ye giremez. Ancak sonraki İYS’
lere girme hakları saklıdır.
(3) Derse devam koşulunu sağlayan öğrencilerden ancak sene içi not ortalaması 60 ve üzeri olanlar bahar
dönemi sonunda İYS’ ye girebilir.
(4) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı notu için, sene içi not ortalaması ve girecekleri yılsonu İYS arasında
Yönetim Kurulunun belirlediği oranlar uygulanır.
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(5) Bahar dönemi sonunda İYS’ den başarılı olan öğrenciler kazandıkları lisans programlarına başlarlar.
(6) İlan edilen sınav sonucuna itiraz eden öğrencinin, sonuçların ilanını takip eden üç iş günü içinde, bir dilekçe
ile Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekir. Öğrenci dilekçeleri, Yüksekokul Müdürünce iki iş günü
içinde belirlenen komisyon tarafından üç iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. Komisyon içerik incelemesi
de yapar ve yapılan inceleme sonucunda öğrencinin belirlenen notu, sınav notu olarak geçer.
Zorunlu Hazırlık Sınıfında Başarısızlık
MADDE 14– (1) Bu yönergenin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen lisans programlarına
kayıtlı öğrenciler, devam şartını yerine getirmek kaydıyla, hazırlık sınıfından başarısız olsalar dahi yerleştikleri
programlara kayıt yaptırırlar. Bu öğrenciler hazırlık sınıfından başarılı olamadıkları sürece lisans programlarında
İngilizce dilinde verilen dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öğrencilikleri boyunca girecekleri bir İYS’ den başarılı
olmaları halinde hazırlık sınıfından başarılı sayılırlar.
(2) Bu Yönergenin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen lisans programlarına kayıtlı
öğrencilerden, hazırlık öğretiminden başarısız olan ya da devamsızlık nedeniyle kalanların Hazırlık sınıfına tekrar
devam etme hakları yoktur. Bu öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen İYS haklarından yararlanırlar:

Bahar dönemi sonunda hazırlık öğretiminden başarısız olan ya da devamsızlıktan kalarak
beklemeli duruma düşen öğrencilerin İYS’ye girme hakları
Yaz Okulu (Sadece Yaz Okuluna devam edenler)

1. hak

Güz Dönemi Başı İYS

2. hak

Güz Dönemi Sonu İYS

3. hak

Bahar Dönemi Sonu İYS

4. hak

Bir Sonraki Güz Dönemi Başı İYS

5. hak (son)

Yaz Okuluna devam etmeyen öğrencilerin 4 İYS hakkı bulunmaktadır.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonu İYS’ ye girme hakkını alamazlarsa veya Bahar Dönemi Sonu İYS’
den başarısız olurlarsa, bundan sonraki İYS’ lere katılabilirler.
(4) Bu Yönergenin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen lisans programlarına kayıtlı
hazırlık sınıfındaki öğrenciler, devam şartını yerine getirmelerine rağmen, akademik yılsonunda başarısız
olurlarsa, öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın
programlardan birine yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvurabilirler.
İzinli Ayrılma
MADDE 15– (1) İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin öğrencilik haklarını dondurmak istemeleri
halinde Üniversitenin bu konudaki mevzuatı uygulanır.
(2) İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde derslere ve o dönem için öngörülen sınavlara
katılamazlar. Sınavlara girdikleri takdirde aldıkları not geçersiz sayılır.
Yurtdışında Öğrenim İçin İzinli Ayrılma
MADDE 16– (1) Hazırlık sınıfı öğrencileri isterlerse, hazırlık öğretiminin tamamını veya ikinci yarıyılını, haftada
en az 20 saat eğitim almak şartıyla yurt dışındaki bir İngilizce dil eğitim kurumundan alabilirler.
(2) Yurt dışındaki bir İngilizce dil eğitim kurumunda İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler, haftalık ders saatini
ve toplam kaç hafta ders alınacağını içeren kabul belgeleri ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun
uygunluğuna Yönetim Kurulu karar verir.
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(3) Yurt dışında İngilizce dil eğitimi alması kabul edilen öğrenciler aldıkları eğitimin sonunda, dil merkezinden
toplam kaç hafta ders aldıklarını, haftada kaç saat ders aldıklarını ve devam durumlarını içeren bir belge
getirirler. Yönetim Kurulu, yurt dışı eğitimin, hazırlık sınıfının kaç haftasına karşılık geldiğine, devam şartının
sağlanıp sağlanmadığına karar vererek, hazırlık sınıfı eşdeğerliğini belirler.
(4) Yurtdışında eğitim için izinli ayrılan öğrenciler, bu Yönergenin 9’uncu maddesinde belirtilen sınavlardan biri
ile muafiyetleri yoksa Yüksekokul tarafından yapılan İYS'lere girmek zorundadırlar.
Yaz Dönemi Öğretimi
MADDE 17 – (1) Yaz okulu, tüm öğrencilerin isteğe bağlı katılabilecekleri ücretli bir programdır. Yaz dönemi
eğitiminin açılmasına Yönetim Kurulu karar verir. İngilizce sınıfların açılması için asgari öğrenci başvuru sayıları,
uygulanacak sınavlar, öğrencilerin hangi şartlarda katılabileceği konularındaki kuralları Yönetim Kurulu belirler.
(2) Yaz okulu sonundaki İYS’ye, sadece yaz okuluna katılan ve devam şartını yerine getiren öğrenciler
katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik” hükümleri, Üniversite Senato kararları, Üniversite’nin Lisans EğitimÖğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 – (1) 18.07.2012 tarih ve 2012/17 sayılı Üniversite Senato kararı ile yürürlüğe girmiş olan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi bu Yönergenin yürürlüğe
girmesiyle yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

http://www.medeniyet.edu.tr/imu_yabanci_dil_hazirlik_siniﬁ_egitim__ogretim_ve_sinav_yonergesi.html
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