
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1: 
Bu yönergenin amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı lisansüstü programlara kabul 

edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek ve İngilizcesi yeterli görülmeyenlerle ilgili 

düzenlemeleri ve koordinasyonu sağlamaktır. 

Bu yönerge, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülen İngilizce eğitim ve öğretimi ile 

sınavlarda uygulanacak usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar 
Madde 2: 
Bu yönerge içinde geçmekte olan; İMÜ: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ni, YDYO: Yabancı 

Diller Yüksek Okulu’nu, TİB: Temel İngilizce Bölümünü, Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nü, İYS: 

İngilizce Yeterlik Sınavını, Öğrenci: İMÜ Enstitülerinin programlarına kabul edilen öğrenciyi 

ifade eder. 

İngilizce Yeterlik Sınavları 
Madde 3: 
Lisansüstü İYS’leri, İMÜ Senatosunca belirlenen akademik takvime uygun olarak ilan edilen 

tarihlerde öğrencilerin İngilizce yeterliğini ölçmek için TİB tarafından, bir yıl içinde iki kere 

akademik dönemlerin başlarında, diğeri akademik yılsonunda ve açılması halinde yaz okulu 

döneminin sonunda yapılır. İYS ‘lerden İMÜ Senatosunun belirlediği en az puan ve üzerinde 

puan alanlar veya 4. maddeye göre muaf olanlar başarılı kabul edilirler. Başarılı olanlar 

kazandıkları bölüme kayıt yaptırırlar. İYS‘lerin uygulanış şekli YDYO Müdürlüğünce 

belirlenir. İYS’nin mazeret sınavı olmaz. 

Muafiyet 
Madde 4: 
Başarılı sayılmak ve muaf olmak için en az KPDS/ÜDS puanları ile bunlara eşdeğer sayılacak 

uluslararası sınavların puanları ve diğer muafiyetler İMÜ Senatosu tarafından belirlenir. İMÜ 

lisansüstü İYS’den son 3 yıl içinde başarılı olanlar bu sınavdan muaftırlar. 

İngilizce Hazırlık 
Madde 5: 
Her dönem başında YDYO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde kabul 

edilen öğrencilere İngilizce hazırlık verilir. Lisansüstü İYS’den akademik dönem başlarında 

başarısız olan öğrenciler İYS sonuçlarının ilanından itibaren 1 hafta içinde hazırlığa devam 

etmek isteyip istemediklerini TİB’in ilgili formunu doldurarak bildirirler. Derslere devam 



etmeyecek olanlar TİB tarafından izlenen müfredata uygun fakat kendi imkânları ile İMÜ 

dışında derse hazırlanırlar ve bu öğrencilere 6. madde hükümleri uygulanır. İngilizce hazırlık 

isteyen öğrencilerin sayısının belirlenen kontenjanı geçmesi halinde öğrenci seçimi Lisansüstü 

İYS‘den en yüksek puan alan öğrenciden itibaren yapılır. TİB, hazırlık programına devam 

edecek öğrencileri düzeylerine göre her dönem başında farklı sınıflara yerleştirir ve bu 

sınıflarda okutulacak dersleri ve haftalık kaç saat ders okutulacağını her dönem başında 

belirler. 

Eğitim-Öğretim Esasları ve Devam Durumu 
Madde 6: 
İngilizce hazırlıkta bir yıl kadar süreli bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Derslere % 

80 oranında devam zorunluluğu vardır. Dönem içinde devamsızlığı %20’yi aşan öğrencilerin 

derslerle ilişiği kesilir ancak İYS hakları devam eder. Devam şartını yerine getirmeyen ve 

mazeret öne süren öğrencinin durumu TİB Başkanlığının görüşleri doğrultusunda YDYO 

Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve mazereti kabul edilmeyen öğrencilerin derslerle ilişiği 

kesilir. Raporlu öğrencilerin rapor süreleri öncelikle devam haklarından düşülür. Bu nedenle 

devamsız durumuna düşen öğrenciler hakkındaki karar TİB Başkanlığının görüşleri 

doğrultusunda YDYO Yönetim Kurulu tarafından verilir. Gerektiğinde YDYO Müdürlüğü 

tarafından önerilen ve İMÜ Rektörlüğünce uygun görülen ders ve sınavlar cumartesi ve pazar 

günleri yapılabilir. Hazırlık sınıfında başarılı olanların lisansüstü programlarına kayıtları, takip 

eden ilk eğitim döneminde gerçekleştirilir. 

Yaz Okulu 
Madde 7: 
YDYO Yönetim Kurulunun önerisi ile İMÜ Senatosu yaz okulu açılmasını kararlaştırabilir. 

Yaz okuluna İngilizce hazırlık öğrencilerinden isteyen herkes katılabilir, ancak yaz okulu 

sonunda yapılacak yeterlik sınavından sadece yaz okuluna kayıtlı ve devam koşulunu yerine 

getiren öğrenciler yararlanabilir. 

Yürürlük 
Madde 8: 
Bu Yönerge, İMÜ Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 9: 
Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 

	


