
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

            

 Amaç 

        MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesine bağlı 

fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Yabancı Diller Hazırlık Bölümünde uygulanacak eğitim-

öğretim, ortak zorunlu dersler ve akademik İngilizce dersler kapsamında uygulanacak yabancı dil 

eğitim-öğretim esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

         MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları; Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen ve 

yürütülen hazırlık sınıfları, ortak zorunlu dersler kapsamında verilen İngilizce dersleri ve 

Akademik İngilizce dersleri için İngilizce eğitim-öğretimine ilişkin uygulanacak ilkeleri ve 

koşulları kapsar. 

(2) Bu Uygulama Esasları; yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim 

programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

            MADDE 4- (1)Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

           a) Kurul: Yüksekokul Kurulunu, 

           b) Muafiyet sınavı: Öğrencinin programları için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine sahip 

olup olmadığını ölçen dil sınavını, 

           c) Müdür: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü, 

           ç) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu, 



           d) Seviye Tespit Sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam 

edeceğini belirleyen sınavı, 

         e) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin yıl içinde 

yapılan ara sınavlar, alternatif değerlendirmeler (ödev, online ödev, sunum, portfolyo, kanaat vb.) 

ve kısa süreli sınavların (quiz) yönetim kurulunca belirlenip ilan edilerek ağırlıklarına göre elde 

edilen notu, 

           f) Final Sınavı: Yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı 

akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan yıl sonu sınavını, 

           g) Ara Sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek için 

her yarıyıl içinde en az bir kez yapılan sınavları, 

           ğ) Yönetim Kurulu: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim 

Kurulunu, 

           h) YDYO: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

           ı) İDÜ: İzmir Demokrasi Üniversitesini 

i) Akademik İngilizce: Eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan bölümlerde, bölümlerin 

tercihi doğrultusunda verilen İngilizce dersleri, 

j) Ortak zorunlu yabancı dil: Eğitim dili Türkçe ve dersleri dönemlik olan fakültelerde ortak 

zorunlu yabancı dil dersleri YDL101 ve YDL102 kodlu dersleri ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar 

Hazırlık Bölümü 

  

Akademik Yarıyıl ve Eğitim Süresi 

            MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en az 1 (bir), azami 4 (dört) 

yarıyıldır. Hazırlık eğitiminde geçirilen süre ön lisans ve lisans programlarında öngörülen eğitim-

öğretim sürelerine dâhil değildir. 

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. 2547 Sayılı Kanun 

gereğince yıllık eğitim ve öğretim programı senato tarafından belirlenir. 

(3) Akademik takvim, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

Haftalık Ders Saati 



MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrencilere Seviye Tespit Sınavı yapılır 

ya da yapılan Muafiyet sınavı Seviye Tespit sınavı olarak kullanılabilir. Hazırlık eğitimi, 

öğrencilerin Seviye Tespit Sınavındaki düzeylerine göre gruplara ayrılır. Bu düzeylerin 

belirlenmesinde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları esas alınır. Yabancı Dil Hazırlık Programı 

sırasıyla, temel (A1/A2), orta(B1/B2), ileri (C1/C2) düzey olmak üzere üç düzeyden oluşur. Temel 

düzey sınıflar A kuru olarak, orta düzey sınıflar B kuru olarak ve ileri düzey sınıflar C kuru olarak 

adlandırılır.  

2) Toplam ders yükü tüm kurlar için haftada 20 saatten az olamaz. Güz yarıyılı sonunda ara tatil 

verilir. 

Devam Zorunluluğu 

MADDE 7 - (1) Hazırlık sınıfında derslere en az %80 oranında devam etmek zorunludur. 

Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler; başarısız sayılır ve final sınavına giremezler, 

ancak bir sonraki öğretim yılı başındaki muafiyet sınavına girebilirler.  

(2) İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi 

gereğince öğrencilerin devamsızlık yaptıkları günler ve saatler için vermiş oldukları sağlık 

raporları Yönetim Kurulunca mazeret sınavı için kabul edilse bile öğrencinin raporlu olduğu süre 

öğrencinin derslere devamsızlık süresinden sayılır.  

Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavları  

       MADDE 8- (1) İzmir Demokrasi Üniversitesi zorunlu hazırlık sınıfı bulunan lisans veya 

yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretime başlamadan önce Yabancı 

Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına 

girerler. İlan edilen tarihte muafiyet sınavına girmeyenlere ikinci bir hak tanınmaz ve başarısız 

sayılırlar.  

(2) Üniversiteye yabancı dil puanıyla yerleşen öğrenciler muafiyet sınavına girmedikleri takdirde 

doğrudan ileri düzey olan C kurundan eğitimlerine başlarlar. Diğer bölüm öğrencileri ise sınava 

girmedikleri takdirde temel düzey olan A kurundan eğitime başlarlar.  

(3) İzmir Demokrasi Üniversitesi senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen, merkezi, ulusal ve 

uluslararası yabancı dil sınavlarından son üç yıl içerisinde yine senatoca belirlenen puanı alanlar 

yabancı dil muafiyet sınavından muaftır:  

 

 

 

 

 



Yabancı Dil Puanı ile Öğrenci Kabul 

Eden 

Fakülte/Bölümler 

Eğitim-Öğretim Dili İngilizce olan 

Fakülte/Bölümler 

Sınav Puan Sınav Puan 

TOEFL (IBT) 90 TOEFL (IBT) 84 

CAE A CAE B 

CPE B CPE C 

PTE -Academic 65 PTE -Academic 59 

YDS/e-YDS/YÖKDİL 80 YDS/e-YDS/YÖKDİL 70 

 

 (4) Hazırlık sınıfı öğrencisi öğretim yılı içinde gerekli koşullardan birini sağladığını gösteren 

belgeyi sunması halinde Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık eğitiminde başarılı sayılabilir. 

(5) İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Okulundan alınan sınav sonuç belgesi üç 

yıl geçerlidir. 

(6) Muafiyet Sınavları merkezi atama ile gelen öğrenciler için ve yatay geçiş ile gelen öğrenciler 

için daha önceden akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.  

Seviye Gruplarının Öğretim Programları  

MADDE 9 - (1) Hazırlık sınıfı dersleri, grupların seviyelerine göre programlanır. Sınıf dışı 

ödev ve proje çalışmaları yürütülebilir. Her kur için programlanan dersler ve bunların haftalık ders 

saatleri, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. 

Yıl içi ve Yıl Sonu Sınavları 

            MADDE 10- (1) Yıl içi sınavları aşağıda belirtildiği gibidir: 

            a)  Kısa süreli sınavlar (Quiz); kısa süreli sınavlar ders programında belirtilmez, tarihleri 

önceden öğrencilere duyurulur. Bu sınavların telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenciler 0 (sıfır) 

not almış sayılır. Bu sınavlar bütün yıl boyunca yapılır. 

            b) Ara sınavlar; her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, dinleyerek anlama 

veya hem yazılı hem sözlü hem de dinleyerek anlama şeklinde yapılabilir. Üniversite Senatosu 

tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların yapılacağı tarihler ve sınav 

içeriği Yüksekokul Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur. Ara sınav 

sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde 

ilan edilir. 

            c) Final Sınavı; Yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı 

akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan yıl sonu sınavıdır. Bu sınava girebilmek 

için öğrencilerin İDÜ YDYO Eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen notları almış 

olması gerekmektedir. 



Bütünleme Sınavı  

MADDE 11 – (1) Devam şartını yerine getiren ve final sınavına girip de başarısız olan 

öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavında başarılı olmak için yıl içi başarı 

puanının %50’si ile bütünleme sınavı puanının %50’sinin toplamının en az 70 olması, İngilizce 

Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri öğrencileri için ise 80 olması şarttır.  

Mazeret Sınavı 

MADDE 12- (1) İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile ara sınava giremeyen 

öğrenciye Yönetim Kurulu Kararı ile mazeret sınavı açılır. Öğrencinin mazeretli sayılmasına 

Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce karar 

verilir. Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, sınav gününü takip eden 5 iş günü 

içinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu Yönetim 

Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan 

öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer 

ve saatte kullanır.   

 (2)  Muafiyet sınavları, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, kısa süreli sınavlar (quiz) için mazeret 

sınavı açılmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz. 

Ancak, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara 

yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları ara sınavlar ve yıl sonu veya bütünleme sınavları için 

Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. 

Yıl İçi Başarı Puanı  

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin yıl içi başarı 

puanları, uygulanan ara sınavlar, kısa süreli sınavlar (quiz), portfolyo, sınıf içi sunumlar, online 

ödev notu ve kanaat notu ortalamasıyla belirlenir. Yıl İçi Başarı Değerlendirilmesi, yıl boyunca 

yapılan sınavların ve diğer değerlendirmelerinin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:  

Ara Sınavlar %50  

Kısa Süreli Sınavlar (Quiz) %20  

Portfolyo %10   

Online Ödev Notu %5 

Sunumlar %5 

Kanaat Notu %10  

TOPLAM %100 

(2) Yıl sonunda bir final sınavı yapılır. Yıl içi başarı puanın %50’si ve final notunun %50’si 

alınmak koşuluyla hazırlık eğitimi sonu başarı puanı elde edilir.  



Zorunlu Hazırlık Sınıfında Başarısızlık  

MADDE 14 - (1) Hazırlık sınıfının birinci yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ilave 

bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla 

geliştirerek, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavında başarılı oldukları 

takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya yüksek lisans öğretim 

programlarına devam ederler.  

(2) İlk senesinde devam koşulunu yerine getirmiş ancak başarısız olmuş ve ikinci senesinde kendi 

imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerin muafiyet sınav sonuçlarının ilan edildiği 

günden itibaren 5 iş günü içerisinde Yüksekokul Sekreterliğine dilekçe vermeleri gerekmektedir. 

Bu öğrencilerden ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Kendi 

imkanlarıyla yabancı dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun 

belirlediği sınavlardan bir sonuç belgesi getirmeyi ya da bir sonraki İDÜ Muafiyet sınavından 

başarılı olmayı taahhüt etmiş sayılırlar.  

 (3) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği 

kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği 

kesilen öğrenciler hakkında, 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak Zorunlu Dersler 

 Eğitim ve Öğretim 

MADDE 15 – (1) Eğitim dili tamamen Türkçe olan bölümlerin Ortak Dersler kapsamındaki 

İngilizce dersleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. 

Bir dönem içinde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince final sınavından en az 50 almak koşulu 

vardır.  

(2) Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri yarıyıl esasına göre YDYO tarafından örgün ya da 

uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.  

Ortak Zorunlu Derslerin Muafiyet Sınavı 

MADDE 16 – (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte YDYO 

tarafından ortak zorunlu yabancı dil İngilizce muafiyet sınavı yapılır. Muafiyet sınavına girecek 

öğrenciler, duyurulan süre içerisinde bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine 

dilekçeyle başvurur. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II 

derslerinden muaf olur. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. 



Ortak Zorunlu Derslerin Mazeret Sınavı 

MADDE 17 – (1) ) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması durumunda 

mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencilerin bağlı oldukları 

Fakülte tarafından karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler 

sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte 

kullanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademik İngilizce 

Akademik İngilizce Dersleri 

MADDE 18 – (1) Eğitim dili %30 ya da %100 İngilizce olan bazı bölümlerin Akademik 

İngilizce dersleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. 

Uygulanacak değerlendirme yöntemleri dersleri veren ilgili öğretim görevlisi tarafından dönem 

başında öğrencilere duyurulur. İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği gereğince final sınavından en az 50 almak koşulu vardır.  

(2) Akademik İngilizce dersleri yarıyıl esasına göre YDYO tarafından örgün ya da uzaktan öğretim 

yöntemiyle verilebilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Uygulama Esaslarında Yer Almayan Hususlar 

MADDE 19- (1) Bu Uygulama Esaslarında yer almayan hususlarda “Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” ile “İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. 

 

Yürütme 

 MADDE 20- (1) Bu Uygulama Esasları İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

Yürürlük  

MADDE 21- (1) Bu Uygulama Esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 


