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Amaç 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce 
Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2 – Bu Yönerge, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık 
Sınıfındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 – Bu Yönerge, 30.10.2017 tarihli 30225 sayılı İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller 
Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen, 
a) İngilizce Hazırlık Sınıfı (İHS): Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfını, 
b) CATS: Üniversitenin Eğitim ve İşbirliği Yönetimi Sistemini, 
c) ÖBYS: İstanbul Kültür Üniversitesinde kullanılan ÖBYS adı verilen öğrenci bilgi yönetim sistemi 

programını, 
d) Bölüm: Yabancı Diller Bölümünü, 
e) Bölüm Akademik Kurulu: Bölüm Başkanı başkanlığında toplanan ve Bölüm Başkan 

Yardımcıları, Hazırlık Sınıfı seviye koordinatörleri ile önlisans ve lisans programlarındaki 
yabancı dil derslerini veren öğretim elemanlarından bir temsilcinin Bölüm Başkanı tarafından 
bir yıl süre ile görevlendirilmesi ile oluşan kurulu, 

f) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS): Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin 
seviyelerini belirlemek üzere Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye 
Tespit Sınavını, 

g) Parçalı Geçiş Sistemi (PGS): YDYS’de başarılı olunan her bir beceriden (dinleme, okuma, 
yazma, konuşma) sonraki YDYS’lerde iki yıl süreyle muaf olma durumunu, 

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB): İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığını, 

i) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS): Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için Yabancı Diller 
Bölümü tarafından yapılan ve okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma 
becerileri olmak üzere toplam dört beceriyi ölçen İngilizce Yabancı Dil Yeterlik Sınavını, 

j) Rektörlük Makamı: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü, 
ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 
EĞİTİM – ÖĞRETİM ve DERSE DEVAM 

 
MADDE 5 – (1) Yabancı Diller Bölümü (YDB) tarafından düzenlenen sınavlara tüm öğrenciler, ilan 
edilen sınav tarihi, saati ve yerinde, geçerli T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport, öğrenci kimlik 
belgelerinden biri ile hazır bulunup girmekle yükümlüdür. Sınav uygulamalarına geç gelen 
öğrencilere kaçırmış oldukları soru ve/veya sorulardan puan verilmez. 
(2) Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen sınavlarda uygun şartları taşımayan öğrencilerin 
sınav sonuçları Bölüm Başkanlığı tarafından iptal edilebilir. 
(3) Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen tüm sınavların içerikleri, süreleri, seviyeleri, 
uygulanış biçimleri, değerlendirme usulleri Bölüm Başkanlığınca belirlenir. 
(4) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının gerek gördüğü durumlarda yine Bölüm Başkanlığının önerisi 
ve Rektörlüğün onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. İlgili günlerde 
yapılan derslere öğrencilerin devamı zorunludur. 
(5) Öğrenciler tüm duyurular için CATS, ÖBYS, ilgili web sayfası ve SMS üzerinden yapılan 
duyuruları ve Üniversite tarafından oluşturulan stu.iku.edu.tr uzantılı elektronik posta adreslerini 
takip etmekle yükümlüdür. 
(6) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerek gördüğü durumlarda öğrencilerin akademik gelişimlerini 
desteklemek adına İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine ek dersler planlayıp ölçme-değerlendirmeye 
dahil edebilir. 
(7) İngilizce Hazırlık Sınıfı Başarı Notu, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz öğretimi için Bölüm 
Başkanlığı uhdesinde ve onayında Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen ölçme- 
değerlendirme araçları ve belirlenen ağırlıklarıyla tespit edilir. 
(8) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin akademik yılın başında aldıkları Yabancı Dil 
Yeterlilik Sınavı (YDYS) sonucunda başarılı olmaları durumunda aldıkları not İngilizce Hazırlık Sınıfı 
başarı notu olarak kabul edilir. 
(9) Bölüm eğitim-öğretim yönetmeliğinde düzenlenen Parçalı Geçiş Sistemi (PGS), Hazırlık Sınıfını 
tekrar eden öğrenciler için takip eden akademik yılın başında alacakları YDYS’de uygulanır. 
Öğrenciler muafiyet taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) YDYS tarihinden en geç 
10(on) iş günü öncesinde yazılı dilekçe ile vermekle yükümlüdür. 
(10) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının ilgili bölümlerinden yeterli puanı almasına rağmen genel 
toplamda başarısız olan öğrenciler için PGS, sınavı yeniden almak koşulu ile uygulanır. 
(11) Öğretim dili Türkçe olan program öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt 
yaptırabilirler. İlgili program öğrencilerinin Hazırlık Sınıfı Başarı Notları en az 60/100’dür. İngilizce 
Hazırlık Sınıfında İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi alan öğrenciler Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının 
belirlediği başarı koşullarına uymakla yükümlüdür. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri 
başarısız olmaları durumunda Lisans – Önlisans eğitimlerine devam edebilirler. 
(12) Dış sınavlar hakkında Bölüm eğitim ve öğretim yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirme 
yapılır. Yabancı Diller Bölümü, sınav sonuçları hakkında gerekli hallerde araştırma yapma ve uygun 
olmadığını tespit ettiği sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir. 



MADDE 6 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi seviyelerden oluşur. İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi 
alacak öğrencilerin seviye başlangıçları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS) ile belirlenir. 
Seviyelerin süreleri, kullanılacak ders materyalleri, uygulanacak ölçme-değerlendirme araçları gibi 
sürece dahil tüm bileşenler akademik yıl başında Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenip ilan 
edilir. 
(2) Seviye sonunda başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler bulundukları seviyeyi tekrar 
ederler. Başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler bir üst seviyeye geçerler. 
(3) Akademik yıl boyunca farklı zamanlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine başlayan öğrenciler 
için Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından alınacak Bölüm Yönetim Kurulu kararları ışığında 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS) ve/veya Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) uygulanır. 
YDSTS/YDYS sonucuna göre öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfı ve/veya Lisans/ Önlisans eğitimlerine 
devam ederler. İngilizce Hazırlık Sınıfına statüleri bakımından geç kayıt olan öğrencilerin İHS 
bitirme süreleri statüleri göz önünde bulundurularak düzenlenir. 
(4) İngilizce Hazırlık sınıfını tekrar eden öğrenciler takip eden akademik yılın başında bir önceki 
akademik yılda en son başarılı oldukları seviyeye göre eğitimlerine devam ederler. 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SINAV ve MAZERET 

 
 

MADDE 7 – (1) İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri derslerin en az %70’ine katılmak zorundadır. 
Devamsızlık durumunda usulüne uygun olarak alınacak istirahat raporları işleme alınır. Anne, 
baba, kardeş, eş veya çocuk vefatı durumunda vefat belgesi ile müracaat eden öğrencinin 
başvurusu işleme alınır. Rapor ve vefat belgesi başvuruları bizzat öğrenci tarafından Bölüm 
Başkanlığı İdari Koordinatörlüğüne yapılır. Öğrenciler raporlu veya izinli sayıldıkları günlerde 
derslere ve sınavlara katılmazlar. Tanımlanan bu durumlar haricinde devamsızlık için mazeret 
kabul edilmez. 
(2) Öğrenciler her türlü mazeretlerini, mazeret bitiminden itibaren en fazla 3(üç) iş günü içerisinde 
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdürler. 
(3) Bölüm Başkanlığı tarafından mazeretleri geçerli kabul edilen öğrenciler mazeret sınavı 
alabilirler. Mazeret sınavlarının planlaması, içeriği ve uygulaması Bölüm Başkanlığı tarafından 
belirlenir. 
(4) Mazeret sınavına giremeyen öğrenciler için yeniden mazeret sınav hakkı verilmez. 
(5) Rektörlük Makamı tarafından onaylanmış Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 
kulüplerin, spor takımlarının veya diğer sosyal ve sportif birimlerin etkinliklerinde görev alan 
ve/veya etkinliğe katılan öğrenciler durumlarını resmi olarak belgelemeleri durumunda devamsız 
sayılmazlar. 
(6) En az %70 oranında derse devam etmeyen öğrenciler Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınmazlar. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SINAV İTİRAZLARI 

 
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuçlarına sınav sonuçlarının ilanından 
itibaren, en geç 3(üç) iş günü içinde yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, ara sınav, final 
sınavı, portfolyo, çevrimiçi ödevler vb. yarıyıl içi ölçme-değerlendirme araçlarına, sınav 
sonuçlarının ilanından itibaren 3(üç) iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına 
başvurarak itiraz edebilirler. Sınav sonucu, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sınav İtiraz Komisyonu 
tarafından incelenerek 7(yedi) iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, öğrenciye tebliğ 
edilmek üzere bildirilir. 

 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER 

 
MADDE 9 – (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve 
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato 
tarafından alınan kararlar uygulanır. 
(2) Bu yönergenin kapsamında bulunmayan her türlü husus Yabancı Diller Bölümü Yönetim 
Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve Rektörlük Makamına arz edilir. 
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