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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU VE

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu

tarafından yürütülen ortak zorunlu yabancı d�ller ve hazırlık sınıflarının eğ�t�m-öğret�m ve sınavlara �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından

yürütülen ortak zorunlu yabancı d�ller ve hazırlık sınıflarında yürütülecek eğ�t�m-öğret�me ve 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 sınıfı: Ün�vers�ten�n yabancı d�ller hazırlık sınıflarını,
b) Kurlar: Avrupa D�ller� Ortak Çerçeve Programı doğrultusunda A1, A2, B1, B2, C1 kademeler�ne göre

sınıflandırılan yabancı d�l sev�yeler�n�,
c) Müdür: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Senato: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Senatosunu,
e) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,
f) Yabancı D�ller Yüksekokulu: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulunu,
g) Yönet�m Kurulu: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu Yönet�m Kurulunu,
ğ) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokul Kurulunu,
h) Zorunlu yabancı d�l hazırlık sınıfı: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nde eğ�t�m�n tamamen b�r yabancı d�lde

yürütüldüğü ya da dersler�n�n en az %30 oranında b�r yabancı d�lde yapıldığı programlar �ç�n düzenlenen yabancı d�l
hazırlık sınıflarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı D�ller Hazırlık Eğ�t�m-Öğret�m�ne İl�şk�n Esaslar
Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�
MADDE 5 – (1) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m-öğret�m�; öğrenc�lere Avrupa D�ller� Ortak Çerçeve Programı

(CEFR) kapsamında, yabancı d�lde okuduğunu ve duyduğunu kavrayab�lme, yazılı ve sözlü olarak kend�ler�n�
kültürel, sosyal ve akadem�k hayatta yeter�nce �fade edeb�lme becer�s�n� kazandırmak üzere ver�l�r.

(2) Hazırlık sınıfları yabancı d�l eğ�t�m� Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından düzenlen�r. Hazırlık sınıfları
akadem�k takv�m� Müdürlüğün öner�s� üzer�ne Senatonun onayı �le bel�rlen�r ve uygulanır.

(3) Hazırlık sınıflarında eğ�t�m-öğret�m süres�, �k� yarıyıldan oluşan b�r yıldır. Hazırlık eğ�t�m�n� başarı �le
tamamlayan öğrenc�ler, kayıtlı oldukları b�r�mlerde b�r�nc� sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(4) Hazırlık sınıflarında öğrenc�ler dersler�n en az %80’�ne devam etmek zorundadır. Öğrenc�ler�n alacakları
sağlık raporları derse devam süreler�n�n hesabında d�kkate alınmaz ve rapor süres� devamsızlıktan sayılır.

(5) Devamsızlıktan kalan öğrenc�ler dönem sonu genel değerlend�rme sınavına g�remez; fakat devamsız veya
başarısız öğrenc�ler Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık yeterl�k sınavını g�reb�l�r veya Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık
yaz öğret�m�ne devam edeb�l�r.

(6) Yabancı d�l hazırlık sınıfına devam etm�ş ve başarıyla tamamlamış olan öğrenc�ler�n transkr�ptler�nde,
yabancı d�l hazırlık eğ�t�m�n� başarıyla tamamladığı bel�rt�l�r.

(7) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenc�ler hazırlık eğ�t�m� süres� �çer�s�nde kayıtlı oldukları ön l�sans ve
l�sans programlarından ders alamazlar.

(8) Yabancı d�l hazırlık sınıflarına m�saf�r veya özel öğrenc� kabul ed�lmez.
(9) Hazırlık eğ�t�m-öğret�m�, öğrenc�ler�n kayıt oldukları eğ�t�m-öğret�m programlarının öngördüğü eğ�t�m-

öğret�m süres�ne dâh�l değ�ld�r.
(10) Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenc�ler, düzeyler�ne uygun sınıflara yerleşt�r�l�r. Sınıflardak� öğrenc�

sayısı y�rm� beş k�ş�y� aşmayacak şek�lde düzenlen�r.
(11) Yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� azam� süres� �k� yıldır. Hazırlık sınıfına devam ed�p başarılı olan öğrenc�lere

b�r başarı belges� ver�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Yabancı D�l Hazırlık Eğ�t�m�ne İl�şk�n Esaslar
Muaf�yet



MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı d�l hazırlık eğ�t�m� öngörülen öğrenc�ler�n hazırlık sınıfından muaf
sayılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan şartlardan en az b�r�n� yer�ne get�rm�ş olmaları gerek�r:

a) Öğret�m yılı başında Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık yeterl�k sınavından 100 puan üzer�nden 70 veya üstü
puan almış olmak.

b) Son üç yılını, öğret�m d�l� olarak bel�rlenen yabancı d�l�n anad�l olarak konuşulduğu b�r ülkede, �lg�l�
ülken�n anad�l�nde eğ�t�m yapan ortaöğret�m kurumlarında eğ�t�m�n� tamamlamak.

c) Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavından (YDS) en az 60 puan veya ulusal/uluslararası b�r sınavdan bu
puan muad�l� b�r puan almak.

ç) Son �k� yıl �ç�nde �lg�l� yabancı d�l hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak veya �lg�l� yabancı d�l
hazırlık sınıfı yeterl�k sınavını başarmış olmak. Bu süre yatay ve d�key geç�ş �le kayıt yaptıran öğrenc�ler �ç�n üç yıldır.
Bu durum kapsamında muaf�yet kararı Yönet�m Kurulunca ver�l�r.

d) Muaf�yete başvuran öğrenc�ler �ç�n �lg�l� belgeler�n�, yabancı d�l hazırlık sınıfı yeterl�k sınavından en geç b�r
hafta önce Müdürlüğe tesl�m etmek.

Yabancı d�l hazırlık sınıfı yeterl�k sınavı
MADDE 7 – (1) Yabancı d�l hazırlık sınıfı yeterl�k sınavının uygulamasına �l�şk�n esaslar Yabancı D�ller

Yüksekokulu tarafından bel�rlen�r. Yabancı d�lle eğ�t�m yapılan programlarda kayıtlı b�r öğrenc�n�n hazırlık sınıfından
başarılı sayılab�lmes� �ç�n B2 düzey�ndek� Ün�vers�ten�n yabancı d�l hazırlık yeterl�k sınavından 100 üzer�nden en az
70 puan alması zorunludur. Yabancı d�l hazırlık sınıfı yeterl�k sınavı �ç�n mazeret sınavı düzenlenmez. Yabancı d�l
hazırlık sınıfı yeterl�k sınavı sonucu, öğrenc�ler�n yabancı d�l düzeyler� �ç�n referans oluşturur.

Kayıt
MADDE 8 – (1) Öğret�m d�l� tamamen veya en az %30 yabancı d�l olan programlarda hazırlık sınıfı

uygulaması zorunludur.
(2) Hazırlık sınıfından başarılı olan veya muaf�yet alan öğrenc�ler�n l�stes� Yabancı D�ller Yüksekokulu

Müdürlüğü tarafından �lg�l� ön l�sans ve l�sans programlarına ders kayıtlarının yapılması �ç�n Ün�vers�ten�n Öğrenc�
İşler� Da�re Başkanlığına b�ld�r�l�r.

(3) Hazırlık öğret�m� ücrete tab�d�r. Öğren�m ücret� her eğ�t�m-öğret�m yılı başında Ün�vers�te Mütevell�
Heyet� tarafından bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

(4) Ün�vers�teye, Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) bursu �le yerleşerek eğ�t�m d�l� yabancı d�l
olan programlara kayıt yaptıran öğrenc�ler�n burs oranları zorunlu yabancı d�l hazırlık sınıflarında da geçerl�d�r.

Sınavlar ve notlar
MADDE 9 – (1) Sınavlar; kısa sürel� sınavlar, ara sınavlar ve genel değerlend�rme sınavından oluşur. Sınavlar

yazılı veya sözlü olarak yapılab�l�r.
(2) Kısa sürel� sınavlar; kur �ç� okuma, yazma ve benzer� becer�ler� sınamak �ç�n yapılan sınavlar olup mazeret�

yoktur. Kısa sürel� sınavlar her b�r ders �ç�n Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen esaslar çerçeves�nde uygulanır.
(3) Ara sınav, her b�r ders �ç�n yapılan kur sonu sınavlarıdır.
(4) Genel değerlend�rme sınavı, tüm kurları ve becer�ler� kapsayan b�r sınav olup, bu sınava devam koşulunu

yer�ne get�rm�ş öğrenc�ler g�reb�l�r.
(5) Genel başarı notu, �k� yarıyıl boyunca yapılan kur sınavlarının toplamının %80’�nden ve genel

değerlend�rme sınavının %20’s�nden oluşur. Bu ortalamaların sonucunda 100 puan üzer�nden 70 veya üstü b�r puan
alan öğrenc�ler hazırlık sınıfından başarılı sayılır. Her b�r kur �ç�n değerlend�rme esasları Yönet�m Kurulu tarafından
bel�rlen�r.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 10 – (1) Öğrenc�, tüm sınav sonuçlarına �lanından �t�baren beş �ş günü �ç�nde Müdürlüğe yazılı

olarak �t�razda bulunab�l�r. Öğrenc�ler�n �t�razları �lg�l� öğret�m elemanı veya sınav kom�syonu tarafından
değerlend�r�lerek sonuçlandırılır.

Mazeret sınavları
MADDE 11 – (1) Mazeretler� neden�yle ara sınavına g�remeyen öğrenc�ler�n, mazeretler�n� belgelemek

kaydıyla mazeretler�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş �ş günü �çer�s�nde b�r d�lekçe �le Müdürlüğe müracaat
etmeler� gerek�r. Mazeret süres� sebeb�yle devamsız duruma düşen öğrenc�ye mazeret sınav hakkı ver�lmez.
Mazeretler� yönet�m kurulunca kabul ed�len öğrenc�ler�n, akadem�k takv�mde bel�rt�len tar�hlerde mazeret sınavları
yapılır. Kısa sürel� sınavların ve yabancı d�l hazırlık yeterl�k sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Mazeretler� Yönet�m Kurulunca kabul ed�len ara sınav mazeret sınavları hazırlık sınıfı akadem�k
takv�m�nde �lan ed�len tar�hlerde yapılır.

Başarılı ve başarısız öğrenc�ler
MADDE 12 – (1) Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenc�ler�n hazırlık sınıfını tekrar etmeler� gerek�r.

Başarısız öğrenc�ler devam koşulu aranmaksızın akadem�k takv�mde �lan ed�len yabancı d�l hazırlık yeterl�k
sınavlarına katılab�l�rler.

(2) Hazırlık sınıflarının eğ�t�m öğret�m süres� �k� yılı aşamaz.
(3) Hazırlık sınıfından dördüncü yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenc�lere, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� hükümler� uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı D�l Dersler�ne İl�şk�n Esaslar
Ortak zorunlu yabancı d�l dersler�
MADDE 13 – (1) Ortak zorunlu yabancı d�l dersler�; Ün�vers�teye kayıt yaptıran öğrenc�ler�n, 2547 sayılı

Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce almak zorunda oldukları yabancı d�l dersler�d�r. Bu



dersler Yabancı D�ller Yüksekokulunca yürütülür.
Ortak zorunlu yabancı d�l ders�nden muaf�yet
MADDE 14 – (1) Öğrenc�n�n, ortak zorunlu yabancı d�l dersler�n�n muaf�yet sınavları Yabancı D�ller

Yüksekokulu tarafından Ün�vers�ten�n akadem�k takv�m�nde �lan ed�len tar�hlerde yapılır. Öğrenc�ler�n başarı durumu,
21/7/2015 tar�hl� ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans
Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre bel�rlen�r.

(2) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan ve eğ�t�m d�l� Türkçe b�r programa geç�ş yapan öğrenc�ler 2547
sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� gereğ�nce okutulan zorunlu �lg�l� yabancı d�l dersler�nden
muaf olurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�s�pl�n
MADDE 15 – (1) Yabancı d�l hazırlık sınıfı öğrenc�ler�n�n d�s�pl�n �ş ve �şlemler�, 18/8/2012 tar�hl� ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre
yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Önl�sans ve

L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� ve d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 17 – (1) 6/4/2014 tar�hl� ve 28964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�

Yabancı D�ller ve Hazırlık Sınıfı Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


