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YÖNETMELİK 
İstanbul Rumeli Üniversitesinden: 

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE 
HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, İstanbul Rumeli Üniversitesinde eğitim dili yabancı dil 

olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullar için isteğe bağlı olan hazırlık sınıfları ile 
eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin zorunlu yabancı dil eğitim-
öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 

maddesi ve 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) A1: Başlangıç dil düzeyini, 
b) A2: Başlangıç sonrası dil düzeyini, 
c) Akademik yıl: Her biri en az on dört haftadan oluşan iki yarıyılı, 
ç) Ara sınav: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için ortak zorunlu yabancı dil derslerinde 

yarıyılda bir kez, isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında ise sözlü ve yazılı kısımlardan oluşmak üzere hazırlanan ve 
yarıyılda iki kez yapılan sınavı, 

d) B1: Orta dil düzeyini, 
dd) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): İstanbul 

Rumeli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin hazırlık sınıfını 
geçme sınavını, 

e) B1+/B2: Orta-üstü ve ileri dil düzeyini, 
f) CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages-Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 

Programını, 
g) Eşdeğerliği kabul edilen sınavlar: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu yabancı 

dil derslerinden muaf olmak için kullanabilecekleri, eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavları, 
ğ) Hazırlık sınıfı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dilde lisans eğitimi 

verecek programlarda verilen zorunlu yabancı dil eğitimi programı ile eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans 
bölümlerinde eğitim gören öğrenciler için açılan isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programını, 

h) IELTS: International English Language Testing System Sınavını, 
ı) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, 
i) MYO: Meslek Yüksekokulunu, 
j) Ortak Zorunlu YDMS: Birinci sınıfa kayıt yaptıran MYO, SHMYO ve fakülte öğrencilerinin Ortak Zorunlu 

Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavını, 
k) Öğretim elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller Bölümünde 

görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını, 
l) Önlisans: En az dört yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, 
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
n) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü, 
o) Rektörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünü, 
ö) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu, 
p) Seviye: Başlangıç, başlangıç sonrası, orta, orta-üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı dil yeterliğini 

gösteren her bir düzeyi, 
r) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı: İstanbul Rumeli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfında 

eğitim görecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirleyen sınavı, 
s) SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu, 
ş) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını, 
t) TOEFL-IBT: Test of English as a Foreign Language-Internet-Based Test/İnternet tabanlı yabancı dil olarak 



İngilizce sınavını, 
u) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini, 
ü) Yarıyıl sonu sınavı: Çeşitli dil becerilerini kapsamlı bir biçimde ölçmek için ortak zorunlu yabancı dil 

derslerinde yarıyıl sonunda bir kez, isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfında sözlü ve yazılı kısımlardan oluşmak üzere 
hazırlanan ve yarıyıl sonunda bir kez yapılan sınavı, 

v) Yaz öğretimi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü yaz öğretimini, 
y) YDB: İstanbul Rumeli Üniversitesinde yabancı diller eğitimini veren bölümü, 
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 
aa) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını, 
bb) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu, 
cc) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 
çç) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar 

Ortak zorunlu yabancı dil derslerine ilişkin esaslar 
MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, güz ve bahar yarıyıllarında almak zorunda oldukları 
kredili yabancı dil dersleridir. 

(2) Üniversitenin bütün birimlerinde okutulacak ortak zorunlu yabancı dil derslerinin içeriklerinin 
belirlenmesi, uygulaması ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, YDB tarafından yürütülür. 

(3) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri için 27/3/2020 tarihli ve 31081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

(4) Lisans ve önlisans programlarında ortak zorunlu yabancı dil dersleri birinci yarıyıl İngilizce I ve ikinci 
yarıyıl İngilizce II şeklindedir. 

(5) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf birinci yarıyıl başında İngilizce III (ENG281) dersini 
alacak öğrencilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılır. İlgili sınavın sonucuna göre öğrenciler seviyelerine uygun 
sınıflara yerleştirilirler. 

(6) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf ikinci yarıyılda Mesleki İngilizce dersleri verilir. 

(7) Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı müfredatında yer alan İngilizce 
derslerinin bazıları ön koşullu derstir. ENG 101 Temel İngilizce I dersinden başarılı olunmadan ENG 102 Temel 
İngilizce II dersi alınamaz. SHU 201 Mesleki İngilizce I dersinden başarılı olunmadan SHU 202 Mesleki İngilizce II 
dersi alınamaz. ENG 101 Temel İngilizce I ve ENG 102 Temel İngilizce II derslerinden başarılı olunmadan SHU 201 
Mesleki İngilizce I ve SHU 202 Mesleki İngilizce II dersleri alınamaz. 

(8) Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı müfredatında yer alan 
İngilizce derslerinin bazıları ön koşullu derstir. YDL 103 Temel İngilizce I dersinden başarılı olunmadan YDL 104 
Temel İngilizce II dersi alınamaz. UCT 201 Mesleki İngilizce I dersinden başarılı olunmadan UCT 202 Mesleki 
İngilizce II dersi alınamaz. YDL 103 Temel İngilizce I ve YDL 104 Temel İngilizce II derslerinden başarılı 
olunmadan UCT 201 Mesleki İngilizce I ve UCT 202 Mesleki İngilizce II dersleri alınamaz. 

Ortak Zorunlu YDMS esasları 
MADDE 5 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve önlisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran 

öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmak isterlerse eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavına 
girmekle yükümlüdürler. 

(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu veya eğitim-
öğretim dili olarak kullanıldığı bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp 
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve daha önce başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık programını 
başarıyla tamamlayanlar, belgelemek koşuluyla, yabancı dil derslerinden muaftır. 

(3) Ortak Zorunlu YDMS her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt 
türleri ile gelen öğrencilere bu sınav, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte yapılır. 

(4) Akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılan Ortak Zorunlu YDMS’ye katılmayan öğrenciler zorunlu 
yabancı dil derslerini başlangıç seviyesinden almakla yükümlüdürler. İlk kayıt öğrencileri, ilan edilen tarihte sınava 
girmedikleri takdirde ek yerleştirme öğrencileri için yapılan Ortak Zorunlu YDMS’ye katılamazlar. 

(5) Ek yerleştirme ile kayıt yaptıran öğrenciler için Ortak Zorunlu YDMS’nin tarihi YDB tarafından belirlenir 
ve ilan edilir. Ek yerleştirme döneminde yapılan Ortak Zorunlu YDMS’ye yalnızca ek yerleştirme öğrencileri 



katılabilir. 
(6) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete)  Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans 

öğrencilerinden birinci sınıfta zorunlu olan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyenler Ortak 
Zorunlu YDMS’ye katılmak istediklerini belirtilen bir dilekçe ile başvuru yaparak sınava katılırlar. Sınava girmek 
isteğe bağlıdır. Sınav akademik yılın başında yapılır ve sınavdan 60/100 (CC) veya üzeri puan alan öğrenciler ilgili 
akademik yıldaki İngilizce I (güz) ve İngilizce II (bahar) derslerinden muaf olurlar. Ortak Zorunlu YDMS çoktan 
seçmeli 50 sorudan oluşur; her soru 2 puan değerinde olup toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Sonuçlar optik 
okuyucu ile okunur. Sınav birinci sınıf İngilizce uzaktan eğitim ders programı çerçevesinde hazırlanır ve akademik 
yılsonunda hedeflenen A1 ve A2 seviye dil düzeyini kapsayan konulardan oluşur. 

(7) Dikey geçiş öğrencileri mezun oldukları önlisans programlarında aldıkları zorunlu İngilizce I ve İngilizce 
II derslerinden, ders saati, kredisi ve ders içeriklerinin aynı olduğunu belgelemek koşuluyla muaf olabilirler. Ancak bu 
belgelerini ilgili yarıyılın ders ekleme/bırakma haftası sona ermeden ibraz etmeleri gerekir. 

(8) ÖSYM tarafından yapılan YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan alanlar (puanın 
değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekir) ile YÖK 
tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, TOEFL-IBT, IELTS) ÖSYM eşdeğerlik 
tablosuna göre 60 puan karşılığı bir puana sahip olanlar, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. 

Başarı notunun belirlenmesi 
MADDE 6 – (1) Birinci sınıf MYO, SHMYO ve fakülte öğrencilerinin zorunlu İngilizce I ve İngilizce II 

derslerinde her yarıyıl bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı belirlenen takvime göre yapılır. Bir dersin başarı notu o derse 
ait ara sınavdan alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak belirlenir. Yarıyıl içi 
notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 
almaları gerekir. AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir. DD ve DC harf notu alınan 
dersler, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir. FF ve FD harf notu 
alınan dersler başarısız kabul edilir. 

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğretim elemanı 
tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

Sınavlar ve yeri 
MADDE 7 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim yönetim kurulu 

tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen 
gün, yer ve saatte yapılır. 

Mazeret sınavları 
MADDE 8 – (1) Mazeret sınavlarında İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 
Bütünleme sınavı 
MADDE 9 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları ve not yükseltmek istediği 

dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin sınavları yapılır. 
(2) Yarıyıl içindeki ara sınavın % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu 

hesaplanır. 
Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 10 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta 

içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da 
müdürlüğüne ileterek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak 
Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu 
kararı ile yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yabancı Diller Bölümü İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimine 

İlişkin Esaslar, Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı 
İsteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin esaslar 
MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi, eğitim dili yabancı dil olan bölüm öğrencileri için zorunlu 

olarak, eğitim dili Türkçe olan bölüm öğrencileri için isteğe bağlı olarak YDB tarafından verilir. 
Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı 
MADDE 12 – (1) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete)  Yabancı dil hazırlık sınıfı, 

eğitim dili yabancı dil olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullarda isteğe bağlıdır. 
Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil seviyesi akademik takvimde güz döneminin başında 
Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan ve uygulanan Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ile belirlenir. 

(2) Sınava ilişkin esaslar YDB tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan sınavdan 
önce ilan edilir. 

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık koşulu bulunan bölüm öğrencileri ve isteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim 



almak isteyen öğrenciler Üniversiteye ilk defa kayıt yaptırdıkları yılın başında, Yabancı Diller Bölümü tarafından 
yapılan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavına alınırlar. 

(4) Ek yerleştirme ve diğer kayıt türleri ile gelen öğrenciler için Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı tarihi YDB 
tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

(5) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete)  Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavından 
alınan puana göre öğrencinin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı veya muaf olamadı ise 
hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir. 

(6) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı iki aşamada gerçekleştirilir. Öğrenciler birinci aşamada çoktan seçmeli 
sınav sorularını cevaplarlar. Bu aşamada 70/100 alanlar kompozisyon (essay) yazma sınavına girmeye hak kazanırlar. 
Kompozisyon yazma sınavında 70/100 ve üzeri alan öğrenciler kayıtlı oldukları fakültedeki lisans programlarına 
başlayabilirler. 

(7) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının her iki aşamasından 70/100 ve üzeri alan öğrenciler zorunlu yabancı 
dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Sınav sonrasında başarılı olamayan öğrenciler ise Seviye Tespit ve Muafiyet 
Sınavı sonuçlarına göre uygun oldukları sınıflara yerleştirilip derslere devam ederler. 

(8) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına katılmak isteyen, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran lisans veya önlisans 
öğrencileri kayıt yaptırdıkları yılın başında, YDB tarafından yapılan Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavına katılmak 
istediklerini belirten bir dilekçe ile başvuru yaptıktan sonra katılırlar ve bu doğrultuda seviyelerine uygun sınıflara 
yerleştirilerek derslere devam ederler. Başvuru yapan ancak sınava katılmayan öğrenciler A1 seviyesinden yabancı dil 
eğitimine başlarlar. 

(9) İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıfı başlangıç seviyesi (A1), başlangıç sonrası (A2), orta seviye (B1), 
orta-üstü ve ileri (B1+/B2) olarak belirlenmiştir. 

Muafiyet esasları 
MADDE 13 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisans bölümlerine kayıt yaptırmış öğrenciler Seviye Tespit ve 

Muafiyet Sınavının her iki aşamasından da 70/100 veya üzerinde not almak koşuluyla zorunlu yabancı dil hazırlık 
sınıfından muaf olurlar. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, bu isteklerini bir dilekçe ile Yabancı 
Diller Bölümüne iletirler ve dilekçelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen aşağıda belirtilen merkezi 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olduğunu 
gösteren belgeyi eklerler. Eşdeğerlikler, ÖSYM’nin ilgili Yönergesi uyarınca belirlenir. Müracaatlar, Yabancı Diller 
Bölümü tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Aşağıda belirtilen koşulları sağlamış öğrenciler Zorunlu Yabancı 
Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavının birinci aşamasından muaf olurlar: 

a) Son üç yılda, yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 
ortaöğretim kurumlarında ortaöğretimini yabancı dilde tamamlayanlar. 

b) ÖSYM tarafından yapılan YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil 
Sınavı) sınavlarından en az 70 puan alanlar (puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren 3 yıl içerisinde alınmış olması gerekir) ile YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 
(TOEFL, IELTS) ÖSYM eşdeğerlik tablosuna göre 70 puan karşılığı bir puana sahip olanlar. 

c) Daha önce bir başka üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Okulunda okumuş ve 100 tam puan üzerinden 
Senatonun öngördüğü puanla başarılı olmuş öğrenciler, üzerinden üç yıl geçmemesi koşuluyla, başarılı olduklarını 
belgeleyenler. 

(3) Bu belgelerini sınavdan önce ibraz edilmesi ve belgenin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerine göre B2 
seviyesinde olması gerekir. 

(4) Bu maddede belirtilen koşulları sağlamış ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit ve Muafiyet 
Sınavının birinci aşamasından muaf olan öğrenciler, ikinci aşama olan kompozisyon yazma sınavına katılmak 
zorundadırlar. Kompozisyon yazma sınavında da 70/100 ve üzeri puan almak koşulu ile Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfından muaf olurlar. İkinci aşamada bu başarıyı (70/100) gösteremeyen öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfına katılmaları zorunludur. 

Devam zorunluluğu 
MADDE 14 – (1) (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete)  Hazırlık öğretiminde, güz ve 

bahar dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere, %85 oranında derslere devam etmek zorunludur. Her bir seviye için 
geçerli olacak devamsızlık süresi ilgili dönemin başında öğrencilere duyurulur. Devamsızlık süresini aşan öğrenciler 
devamsız öğrenci durumuna düşer ve devamsızlıktan kalır. Bu öğrenciler, ilgili ve takip eden dönemin dersleri ile kısa, 
ara, yarıyıl sonu ve konuşma sınavlarına giremez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda 
yapılan İYS’ye girme hakkını kaybeder. Bu öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz okuluna devam edip yaz dönemi 
sonunda verilen İYS’ye girerler veya ilk girebilecekleri sınav, bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında 
düzenlenen İYS’dir. 

(2) Ek kontenjan ile hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam durumları, hazırlık öğretimine 
başladıkları tarihten itibaren hesaplanır. 



(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrencilerden derslere ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, 
proje, sınavlar, çevrimiçi dersler ve benzeri) devam etmeleri beklenir, öte yandan devam zorunluluğu yoktur. İki 
dönem sonunda öğrencilerin B1+ seviyesine gelmeleri hedeflenir ancak öğrenci iki yarıyıl sonunda hedeflenen 
seviyeye ulaşamaz ise sınıfta kalmaz, ulaşabildiği seviyede programı tamamlar. 

Eğitim-öğretim süresi 
MADDE 15 – (1) Üniversitenin hazırlık programının eğitim-öğretim süresine Senato karar verir. Hazırlık 

programına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Yabancı Diller Bölümü tarafından 
hazırlanır ve Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 
programında eğitim-öğretim süresi güz ve bahar yarıyıllarını kapsayacak şekilde bir akademik yıldır. 

(2) Programlardaki haftalık ders yükü 25 ile 30 ders saati arasındadır ve her ders 45 dakikadan oluşur. 
(3) Dersler yüz yüze ve/veya çevrimiçi (senkron) ve dijital platformlarla (asenkron) desteklenmek suretiyle 

harmanlanmış öğrenme metoduyla (blended learning) da yapılabilir. 
(4) Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesini gerektiren durumlarda ders saatlerinde değişiklik 

yapılabilir. 
(5) Haftalık ders programları ve saatleri ilgili yarıyıl başlangıcında YDB tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
(6) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında dersler ve/veya sınavlar Üniversite Yönetim 

Kurulunun kararı ile hafta sonu da yapılabilir. 
(7) Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılda, YDB tarafından ilan edilen sınav programı ve ders 

dağılım tablosu uygulanır ve yapılan ara sınav ve yılsonu sınavlarındaki puan dağılımında, YDB tarafından eğitim-
öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi esas alınır ve uygulanır. 

(8) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler arzu ederlerse İstanbul Rumeli 
Üniversitesi akademik takviminde belirtilen tarihler arasındaki yaz öğretimine katılabilir. Yaz okuluna katılan 
öğrenciler yaz okulunun bitiminde verilen yeterlilik sınavından 70/100 aldıklarında başarılı sayılırlar. Yaz okuluna 
katılan Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinin bölümlerine geçebilmesi yaz okulunun sonunda yapılan yeterlilik 
sınavında başarılı olmalarına bağlıdır. Yaz okuluna devam eden İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık öğrencilerinde ise 
böyle bir zorunluluk yoktur. 

(9) Yaz okulunda başarılı olamayan ve/veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmasına rağmen 
yaz okuluna devam etmemiş öğrencilerin bölümlerine geçebilmeleri için bir sonraki akademik yılın başında verilen 
Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavında 70/100 ve üzeri alarak başarılı olmaları gerekir. 

Dersler ve sınavlar 
MADDE 16 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından, akademik yılı başında yapılan Seviye Tespit ve Muafiyet 

Sınavı sonucuna göre öğrenciler dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil 
hazırlık eğitimi süresince, her yarıyıl iki ara sınav, bir yılsonu sınavı ve üç sözlü sınavı belirlenen takvime göre yapılır. 
Ancak, örgün eğitimden uzaktan eğitime geçilmesini gerektiren durumlarda sözlü sınavlar yapılmaz. Ölçme 
değerlendirme yazılı sınavlar üzerinden yapılır. 

(2) Birinci sınıf MYO, SHMYO ve Fakülte öğrencilerinin zorunlu İngilizce I ve İngilizce II derslerinde her 
yarıyıl bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı belirlenen takvime göre yapılır. Bir dersin başarı notu o derse ait ara sınavdan 
alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak belirlenir. Yarıyıl içi notları ne olursa 
olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları 
gerekmektedir. AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir. DD ve DC harf notu alınan dersler, 
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir. FF ve FD harf notu alınan 
dersler başarısız kabul edilir. 

Başarı değerlendirmesi 
MADDE 17 – (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete) (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık 

sınıfı öğrencilerinin bahar yarıyılı sonunda düzenlenecek İYS’ye girebilmeleri için; 
a) Devam zorunluluğunun yerine getirilmesi, 
b) Güz ve Bahar yarıyılı dönem içi başarı notları toplamının ortalamasının en az 60 puan olması, 
koşullarının sağlanması gerekir. 
(2) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında bahar yarıyılı sonunda düzenlenecek İYS’den 100 

üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar. 
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılsonunda başarısız olan öğrenciler, ertesi yıl da 

hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl boyunca başarı ile 
tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilen 
öğrenciler Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına kayıt yaptırabilirler. 

(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler 
programda başarılı olmasalar bile, ön lisans veya lisans programlarına devam edebilirler. 

 



Sınav sonuçlarına itiraz 
MADDE 18 – (1) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden 3 iş günü içinde Yabancı Diller 

Bölümüne dilekçe ile yapılır. 
(2) Sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, YDB öğretim elemanlarından oluşan 3 kişilik 

komisyon tarafından maddi hata açısından incelenir. 
(3) Komisyon raporu en geç 3 takvim günü içinde Yönetim Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. 
Başarı ve değerlendirme 
MADDE 19 - (Değişiklik, 19/09/2021 tarih ve 31603 sayılı Resmi Gazete)   (1) İYS’de başarı notu eğitim 

dili Türkçe olup isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler için 70/100’dür. İYS notuna göre başarılı veya başarısız 
olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için İYS’de başarı notu 70/100’dür. İYS notuna göre 
başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı 
oldukları takdirde eğitim alan tüm öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil 
sertifikası verilir.” 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Eğitime ara verme 
MADDE 20 – (1) Eğitime ara verme işlemlerinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümleri geçerlidir. 
Disiplin iş ve işlemleri 
MADDE 21 – (1) Yabancı Diller Bölümüne bağlı tüm İngilizce derslerinde öğrencilerin iş ve işlemlerinde, 

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Zorunlu İngilizce derslerinden muafiyet 
MADDE 22 – (1) Lisans ve ön lisans programları zorunlu İngilizce dersleri, 1 inci yarıyıl İngilizce I ve 2 nci 

yarıyıl İngilizce II dersleri için başka üniversitelerin hazırlık sınıfında başarılı olup muafiyet sağlayan öğrenciler, 2547 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereğince verilen zorunlu yabancı dil derslerinden belgelerini ibraz ederek 
muaf olabilirler. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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