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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM ve ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin zorunlu ve 
isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretim programlarının 
amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve 
sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı 
Yabancı dil hazırlık sınıflarında, yürütülecek olan eğitim ve öğretimin amaçlarına, 
uygulanmasına, sınavlarına, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlı fakültelerdeki tüm lisans 
ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve 
seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara 
ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, 
b) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanı, 
c) CEFR: Avrupa Birliği Dil Sertifikası 
d) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya görevlendirme usulü ile 
ders veren tüm öğretim elemanlarını ve okutmanlarını, 
e) Rektör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörünü, 
f) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosunu, 
g) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesini, 
h)Yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Diller 
Bölüm Başkanlığı tarafından atanmış öğretim elemanlarını, 
i) Bölüm Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Bölüm 
Başkanı ve yardımcılarını, 
j) Bölüm: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünü ifade eder. 
Atamalar 
MADDE 5- Yabancı Diller Bölümü’nün, akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör 
tarafından ya doğrudan bölüme kadrolu olarak atanmasıyla, ya da 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 31’ inci maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 
Akademik Kurul 
MADDE 6- Akademik Kurul, Bölümün akademik organıdır. Bölüm Başkanı ve Yardımcısının 
(Yardımcılarının) yanı sıra, Rektörlük Makamı tarafından görevlendirilen öğretim 
elemanlarından oluşur. Akademik Kurul Üniversite birimlerinde gerçekleştirilen yabancı dil 
öğretim programlarının düzenlenmesi, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve yabancı dil 
eğitimi ve uygulama etkinlikleri için gerekli araç, gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin 
biçimde yararlanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması hususunda görüş bildirir. Akademik 
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Kurul’un önerileri, Bölüm Başkanlığınca değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur ve Rektörlük 
Onay’ı ile uygulamaya konulur. 
Bölüm Başkanı 
MADDE 7- (1) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu’nun 21 inci Maddesi’nde 
tanımlandığı üzere, Bölüm Başkanı, Rektör tarafından 3 (üç) yıl için atanır. Süresi dolan bölüm 
başkanı yeniden atanabileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan 
atanmasındaki usule göre, görevden alınabilir. Bölüm Başkanı, bölümdeki kadrolu öğretim 
elemanlarından iki veya daha fazla kişiyi belirtilen görevleri yapmak üzere Bölüm Başkan 
Yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm Başkanı, bölümün akademik ve idari organlarının başıdır. 
Bölümün her düzeydeki eğitim ve öğretim ile bölümle ilgili her türlü etkinliklerinin düzenli ve 
verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanımını sağlamaktan 
sorumludur. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Genel Esasları 
Öğretim yılı 
MADDE 8 – 
(1) Yabancı Diller Bölümünde eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Senatosu tarafından 
onaylanan akademik takvime göre yapılır. 
 (2) Yaz dönemi eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 
 (3) İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin bütün birimlerinde okutulacak Uzaktan Eğitim 
Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2 dersleri ve bölümlerde okutulan Seçmeli Alan içi ve Mesleki 
Yabancı Dil derslerinin içerik, uygulama ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, 
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. 
 
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi 
MADDE 9 –   
(1) Yabancı Diller Bölümü eğitim dili İngilizce olan önlisans, lisans öğrencilerine İngilizce 
Hazırlık eğitimi vermekle yükümlüdür.  
(2)Yabancı Diller Bölümü gerektiğinde her düzeyde yabancı dil kurs programlarını önerip, 
Rektörlük onayı sonrasında Yabancı Diller Bölümü aracılığı ile gerçekleştirebilir. Bölüm 
Başkanlığı bu kursların organizasyonu ve yürütülmesi, ilgili görevlendirilmelerin yapılması ve 
değerlendirilmesinden sorumludur. 
 
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi Esasları 
Öğretim Süresi ve Başarı 
MADDE 10 –  

(1) Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfında öğretim süresi her biri en az 14 hafta olmak 
kaydıyla 2 yarıyıldan oluşur. Hazırlık Sınıfı’na ait Eğitim-Öğretim Yılı’nın akışını 
gösteren ayrıntılı akademik takvim Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve 
Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İngilizce Hazırlık Sınıfında 
eğitim-öğretim bir akademik yıldır. Bu sınıfta başarısız olan öğrenciler, bu sınıfı tekrar 
ederler. 

(2) Akademik yılsonunda başarı koşullarını karşılamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz 
öğretimine katılırlar ve yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi dönemi 
başlangıcında en az bir ara sınav ve bir final sınavı olmak koşuluyla ilan edilir. 
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Devam Zorunluluğu 
MADDE 11 –  

(1) Hazırlık Sınıfında öğrenciler devam şartını yerine getirmek zorundadırlar. Öğrenciler 
her yarıyılda toplam ders saatinin %80 i oranında derse devam etmekle yükümlüdürler. 
Devam etme zorunluluğu her yarıyıl için ayrı hesaplanır. 

(2) Hazırlık sınıfı okutmanları, devam çizelgelerini derslik bazında tutup düzenli olarak 
ilgili raporu Bölüm Başkanlığına sunar. 

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler ilgili Akademik Yılın sonunda 
devamsızlıktan dolayı başarısız olurlar. Bu öğrencilerin yaz okulu hakları saklıdır.   

(4) İstirahat raporlarını kapsayan süreler dâhil her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin 
derse devam etmedikleri ders saatlerinin silinmesi amacıyla getirebilecekleri hiçbir 
belge geçerli sayılmaz. 

(5) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden 
itibaren 5 iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla 
telafi/mazeret sınavına girebilirler.  

(6) Özel durumlarını gösteren raporlarının üniversitemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere sınavlar sırasında 
yardımcı olunur. 

(7) Ölüm, kaza vb. durumlarda öğrencilerin dilekçe ile talepte bulunmaları halinde 2 (iki) 
günden fazla olmamak koşuluyla Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından izinli 
sayılırlar. 

(8) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır.  
 

Öğretim Planı 
MADDE 12 –  

(1) İngilizce Hazırlık Sınıfı iki seviyeden oluşur. Alt seviyede haftalık en fazla 30 ders saati, 
üst seviyede ise haftalık en fazla 24 ders saati vardır. 

(2) Güz ve Bahar Yarıyıllarında, Yabancı Diller Bölümü tarafından ilan edilen sınav prog-
ramı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yarıyıllık sınav puan dağılımında Bö-
lüm tarafından eğitim-öğretim yılı başında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Önlisans 
ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak ilan edilen değerlen-
dirme sistemi temel alınır. 

 
İngilizce Yeterlik Sınavı 
MADDE 13- 

(1) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü,  eğitim dili İngilizce olan 
fakültelere kayıtlı öğrencilere İngilizce Yeterlik sınavı düzenler. Bu sınavda başarılı 
olamayan öğrenciler en az bir akademik yıl süren İngilizce hazırlık eğitimi alırlar. 

(2) Eğitim dili Türkçe olan Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında kayıtlı öğrenciler için 
Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. 

(3) Akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan İngiliz Dili ve 
Edebiyatı  Bölümü için 70 ve öğretim dili İngilizce olan diğer program/bölümler için 60 
alan öğrenciler Hazırlık Sınıfını atlayarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu 
sınava yeni akademik yılda kaydını yaptırmış ve bir önceki akademik yılda hazırlık 
sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler alınır. 

(4) Yukarıda belirtilen başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler içeriği ve 
uygulaması Yabancı Diller Bölümü tarafından tanımlanan İngilizce Seviye Tespit 
Sınavına (English Placement Test) alınır. 

(5) İngilizce Seviye Tespit Sınavı alan öğrenciler Yabancı Diller Bölümü tarafından 
belirlenecek olan uygun bir seviyeye yerleştirilir; 
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(6) Yerleştirildikleri düzeye uygun olmadıkları anlaşılan öğrenciler yazılı ve gerekçeli 
talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanı/elamanlarının bu 
şekildeki kararları doğrultusunda üst ya da alt düzeye geçebilir; 

(7) Aşağıdaki koşullara haiz öğrenciler güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na girmeye hak kazanırlar; 
• Hazırlık Sınıfı en üst seviye öğrencisi olmak 
• Söz konusu dönemde not ortalaması en az 90/100 olmak 
• Hazırlık Sınıfını tekrar ediyor olmak 
• Daha önceki dönemlerde yeterlilik sınavından başarısız olmak 
• Sınavın ait olduğu yarıyıl boyunca derslere en az %80 olan devam etme 
zorunluluğunu yerine getirmiş olmak. 

(8) Aşağıdaki koşullara haiz öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik 
Sınavı’na girmeye hak kazanırlar; 
• Hazırlık Sınıfında ki devam ve başarı koşullarını yerine getirmek. 

(9) Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na 
yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine 
getiremeyen öğrenciler Hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler. 

Hazırlık Sınıfları Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi 
Eşdeğerlik  
MADDE 14:  

(1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya göre 
uygulanır. 

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SINAVLAR EŞDEĞERLİK TABLOSU 
 İAÜ  

English 
Proficiency 

Exam 

YDS 
 

TOEFL 
(Paper-Based) TOEFL IBT CAE FCE PTE 

(Academic) 

İngiliz Dili ve Edebiyatı  
Öğrencileri için 70 70 547 

 
84 

 
B 70 71 

 

Diğer İngilizce eğitim veren  
Bölümler için 60 60 510 72 C 60 55 

 
(2) Üniversitemiz dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılmak isteyen öğren-

ciler, sınava girmeden önce girecekleri sınavın adı, yeri ve tarihi hakkında Öğrenci İşle-
ri Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür ve orijinal sınav sonuç 
belgeleri sınavı veren kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 
gönderilir. 

(3) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen 
öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL 
IBT, TOEFL PAPER BASED, CAE, FCE, PTE Akademik vb.) yeni kayıt yaptırdıkları 
Güz Yarıyılı başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elden teslim etmekle 
yükümlüdürler.  

(4) TOEFL IBT sınavına girmek suretiyle İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen 
öğrencilerin sadece Türk-Amerikan Derneği tarafından uygulanan TOEFL IBT sınavına 
girmeleri zorunludur. 
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(5) Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik sürelerinin üç yıl olması kararlaştırılmıştır. 
Geçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile üniversite-
miz Güz Yarıyılı başlama tarihi arasındaki süre dikkate alınır.  

(6) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce bir üniversitede İngilizce 
hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim 
dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgele-
rini üç yılı aşmaması koşuluyla değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlı-
ğı’na teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

Dil Seviye Ölçütleri 
MADDE 15: Üniversitemiz İngilizce Yeterlik Sınavı (Yabancı Dil Sınavı – English Proficiency 
Exam) sonuçlarına göre alınan puanlar ve düzeylerinin Avrupa Birliği Dil Sertifikası 
Referansı’nda (Common European Framework of Reference for Languages / CEFR) 
tanımlanan dil düzeylerine göre aşağıdaki şekilde ifade edilir; 
0-29 puan arası Başlangıç Düzeyi (Beginner) / CEFR: A1 (No Knowledge / Hiç Bilmeyen) 
30-39 puan arası Temel Düzey (Elementary) / CEFR: A2 (Basic User / Temel Kullanıcı / 
Yeterince Bilen) 
40-49 puan arası Orta Öncesi Düzey (Pre-Intermediate) / CEFR: B1 (Threshold / Yeterince 
Bilen) 
50-59 puan arası Orta Düzey (Intermediate) / CEFR: B2 (Vantage/Independent User / Bağımsız 
Kullanıcı) 
60-69 puan arası Orta Üstü Düzey (Upper Intermediate) / CEFR: C1 (Bilgisi İyi Olan) 
70-100 puan arası İleri Düzey (Advanced Level) / CEFR: C2 (Proficient User / Yetkin 
Kullanıcı) 
 
 
Lisans ve Ön lisans Programlarında Verilmesi Zorunlu Yabancı Dil Eğitim Öğretimine 
İlişkin Esaslar 
MADDE 16: Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, birinci ve ikinci 
yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Devam Zorunluluğu 
MADDE 17- Zorunlu Yabancı Dil 1, Yabancı Dil 2 dersleri öğretim yılı içinde tüm birimlerde  
uzaktan eğitim olarak yapılmaktadır. 
  

(1) Ortak zorunlu derslerde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Öğretim elemanları, en az bir ara sınav yapmak kaydıyla, geçme notunun 
belirlenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ödev ve kısa sınavlar da uygulayabilir. 
 

Muafiyet Sınavı Esasları 
MADDE 18- 

(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler her akademik yılın başında verilen muafiyet 
sınavını almakla yükümlüdürler. 

(2) Verilen bu muafiyet sınav sonucu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin 
belirlenmesinde kullanılır. 

(3) Bu sınava girmeyen öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez ve özür kabul edilmez. 
Zorunlu olmasına rağmen İngilizce seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, yabancı 
diller bölümü tarafından verilen en düşük seviye İngilizce dil dersi sınıfına yerleştirilir. 

(4) Muafiyet sınavı her akademik yılın başında yapılır, bu sınava her öğrencinin sadece bir 
kez girme hakkı vardır. İlk kayıt, Ek kontenjan, Yabancı Öğrenciler ve DGS ile gelen 



6 
 

öğrencilere muafiyet sınavı eğitime hak kazanılan dönemin başında ilan edilen tarihte 
bir kez verilir. 

(5) Sınavda 70 ve üstü alan öğrenciler İngilizce derslerinden muaf olur. 
(6) Muaf olamayan öğrencilere A1 seviyesinde ders verilir ve sene sonunda A2 seviyesine 

gelmeleri hedeflenir. Dönem sonunda toplamda CC ve üzeri notu alan öğrenciler 
dersten başarılı olurlar İngilizce muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrenci, 
İngilizce seviyesini gösteren geçerli bir belgeyle başvurduğunda dersten muaf olur. 

(7) Zorunlu, Seçmeli veya Mesleki İngilizce derslerinden yılsonu notları CC ve üzeri olan 
öğrenciler başarılı sayılır 

(8) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak, 
akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
 MADDE 19- Birimlerin eğitim öğretim programında yer alan tüm yabancı dil dersleri için 
kesin kayıt, kayıt yenileme, ders programlarının düzenlenmesi, devam zorunluluğu, sınav 
türleri, uygulanması ve esasları, sınavların değerlendirilmesi ve başarı notunun belirlenmesi 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 
göre yapılır. 
 
 MADDE 20- Bu yönetmelikte yer almayan konularda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 
 Yürürlük 
 MADDE 21- Bu yönetmelik, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 22- Bu yönetmeliği, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 


