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I. GENEL BĠLGĠLER 

Üniversitemize kaydolan her öğrencinin YÖK tarafından zorunlu tutulan İngilizce dersini alması 

gerekmektedir. Bu ders 2-3 AKTS olup haftada 3 ders saati olarak verilmektedir. Derse devam 

zorunluluğu vardır. Öğrencilerin yapılacak olan İngilizce Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri 

gerekmektedir. Bu sınavdan alacakları puana göre dersten muaf olacak veya uygun seviyedeki sınıflara 

yerleştirilerek derslere devam edeceklerdir. Ayrıca, ulusal/uluslararası sınavlardan yönetmelikte belirtilen 

muafiyet için yeterli puanı almış olan öğrenciler de dersten muaf olabilecektir. Muaf olmayan tüm 
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öğrenciler ENG151 ve ENG152 kodlu Zorunlu Yabancı Dil, İngilizce I ve II derslerini almak 

durumundadır. Bazı bölümlerde; fakülte / yüksekokulların programları ve talebi doğrultusunda ikinci 

sınıfta ENG251, ENG252, ENG261 ve ENG262 kodlu İngilizce III ve İngilizce IV dersleri de zorunlu 

olarak verilmektedir. Almakla yükümlü olduğunuz dersler hususunda bağlı bulunduğunuz fakülte/ meslek 

yüksekokulundan ve danışmanınızdan mutlaka bilgi alınız. Tüm öğrencilerimizi aramızda görmeyi umuyor 

ve yeni başlayacakları yükseköğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz. 

**T.C. Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre; 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fi

tim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf 

MADDE 5  

(1) Zorunlu yabancı dil dersleri, Üniversitenin Türkçe eğitim veren programlarına yeni kayıt yaptıran 

öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, güz ve 

bahar yarıyıllarında almak zorunda oldukları kredili yabancı dil dersleridir. 

MADDE 6  

(1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve ön lisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her 

eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil seviye tespit ve muafiyet sınavına girmekle 

yükümlüdürler. 

(2) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil veya eğitim-öğretim dili olarak 

konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp 

ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaftır. 

(4) Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan yabancı dil muafiyet 

sınavına katılmayan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini baĢlangıç seviyesinden almakla 

yükümlüdürler. 

(7) Muafiyet sınavında 60/100 ve üzeri puan alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar. 

Muafiyet sınavından alınan puanların harf notu karşılığı aşağıdaki tabloya göredir: 

BaĢarı Notu Sayısal EĢdeğeri Muafiyet Sınavı için 100’lük Sistem Puan Aralıkları 

AA 4.00 100-89 

BA 3.50 88-77 

BB 3.00 76-71 

CB 2.50 70-65 

CC 2.00 64-60 

(8) Muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim kurumunda ya da 

Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini belgeleyenler ile Dış Sınavlar 

Eşdeğerlik Tablosu-1’de yer alan sınavlardan yeterli puana sahip olanlar zorunlu yabancı dil derslerinden 

uygun harf notuyla muaf olurlar. 

(9) Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için sınavı 

yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce başka 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 belgelerinin 

geçerlilik süresi belgenin alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. 

DIġ SINAVLAR EġDEĞERLĠK TABLOSU-1 

Fakülte/ 

Bölüm 

ĠYYÜ 

Zorunlu 

Yabancı 

Dil 

Yeterlik 

Sınavı 

YDS/eYDS/ 

YÖKDĠL/ 

ÜDS/KPDS 

TOEFL 

 (Paper Based) 

TOEFL 

i-BT 

CAE FCE PTE 

(Academic) 

IELTS 

(General/ 

Academic 

Eğitim Dili 

Türkçe olan 

programlar 

 

60 

 

60 

 

531 

 

72 

 

C 

 

C 

 

55 

 

5 

 

II. DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ 

MADDE 9  

(1) Öğrencilerin baĢarı durumları yarıyıl sonu notu ile belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı dıĢında kalan 

sınav, ödev ve diğer çalıĢmaların oranları Dil Okulu Koordinatörlüğünce belirlenip ilgili dönemin 

baĢında dersi alan tüm öğrencilere resmi bir Ģekilde duyurulur. 

(2) Yarıyıl sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda verilen sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler bir 

sonraki eğitim-öğretim yılı başında mevcut öğrenciler için yapılacak olan muafiyet sınavına girip muaf 

olabilirler. Bu öğrencilerin sınavdan aldıkları puan ile yabancı dil seviye gruplarında herhangi bir  

değiĢiklik yapılmaz. 

(3) Zorunlu yabancı dil derslerinde başarı notuna ilişkin esaslar Senato kararı ile belirlenir. 

Akademik Yılın sonunda başarısız olan öğrenciler için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi 

Yönergesinin ilgili hükümlerine göre Yaz öğretimi açılabilir. Yaz Öğretimi Akademik takvimde belirlenen 

sürelerde yapılır.  

A. Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

(1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve bütünleme sınavı 

sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koord natörü  tarafından duyurulur. 

(2) Öğret m elemanı, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç 10  Ģ günü  ç nde takd r ett ğ  

başarı notlarını b lg sayar ortamında tamamlayarak, sınav evrakını  otomasyon s stem nden alınan öğrenc  

l stes  sınav  mza tutanağı, sınav k ğıtları, öğrenc  l stes ne  şlenen sınav sonuçları (öğret m elemanı 

tarafından ıslak  mzalı), yoklama k ğıtları, sınav soruları ve cevap anahtarı veya değerlend rme kr terler , 

(varsa) ödevler  le b rl kte sınav zarfı  ç nde eks ks z olarak  mza karşılığında Dekanlık aracılığıyla Arş v 
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birim ne tesl m etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde evraklar, d j tal ortamda muhafaza ed lerek 

Dekanlık aracılığıyla arş v b r m ne tesl m ed l r. 

B. Sınavlara Ġtiraz 

(1) Öğret m elemanları  dersler ne yazılan öğrenc ler  tutum ve davranışları, derse katkı ve  lg ler , yarıyıl 

 ç  çalışmaları, sınav sonuçları  le  zlemek, tanımak ve öğrenc ler n  nesnel ölçeklerle tarafsız, eş t ve ad l 

değerlend rmekle sorumludur. 

(2) Ön l sans ve l sans öğrenc ler , sınav sonuçlarına (proje dersler  ve b t rme projeler  dah l), sonucun 

 lanını tak p eden 2  ş günü  ç nde, öğrencisi olduğu ilgili dekanlık/müdürlüğe d lekçe vermek suret yle 

itiraz edebilirler. 

(3) Öğret m elemanı ya da ders kurulu koord natörü konunun kend s ne  nt kal ett r lmes nden  t baren 1  ş 

günü  çer s nde  ved l kle  ncelemes n  yapar, sonucu  lg l  dekanlık/müdürlüğe b ld r r ve sonuç  lan ed l r. 

(4) Bu  landan sonra  k nc  defa  t raz ed lmes  hal nde dekan/müdür, ders  okutan öğret m elemanı dışında 

 lg l  alanlardan  ved l kle en az üç k ş l k kom syon kurarak, sınav evrakını yen den  ncelett r r. Bu 

 nceleme 1  ş günü  çer s nde tamamlanarak sonuç  lan ed l r. 

(5) Not değ ş kl ğ ,  lg l  yönet m kurulunun kararı  le  ved  olarak  ektörlüğe ve Öğrenc  İşler  Da re 

Başkanlığına b ld r l r. 

Daha detaylı bilgi için Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine aĢağıdaki linkten eriĢebilirsiniz: 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/İYYÜ%20Ön%20Lisans%20ve%20Lisans%20Eğiti

m%20Öğretim%20ve%20Sınav%20Yönetmeliği.pdf?v=2  

III. DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU 

MADDE 7  

(1) Dil Okulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine ön lisans ve lisans 

%70’ten az olmamak üzere İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinde belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. 

(2) Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %30 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı içinde değerlendirilir . 

 aporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Ancak, toplam devamsızlık süresinin 

dolmasına sebep olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya kardeş) vefat eden öğrenciye, 

durumunun belgelenmesi ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde 3 (üç) güne kadar devam mazereti 

verilir. Öğrencinin hastaneye acil yatışını gerektiren (trafik kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan 

sağlık raporlarının belgelenmesi durumunda mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Akademik Kurulu 

ve Koordinatörlüğü, gerektiğinde tıbbi görüş alarak, karar verir. 

(3) Hastalık raporları doktor tarafından verilip onaylandığı tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul 

edilir. Öğrenciler raporlarını raporun bitiş tarihinden sonra en geç üç iş günü içerisinde ilgili birime 

ulaştırmalıdır.  aporu geçerli olan öğrenciye raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf?v=2
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf?v=2
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dil okuluna özgü kısa sınavlara girme hakkı tanınır.  aporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz 

sayılır. 

(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda, Üniversite, fakülte ve/veya yüksekokullarca 

görevlendirilen ve/veya Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden öğrencilerin görevli oldukları süre 

resmi olarak belgelenmek kaydıyla devamsızlıktan sayılmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen 

öğrencilerin sınav hakları saklıdır. 

(5) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. 

A. Eğitim-öğretim süresi 

MADDE 8  

(1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi her ders için bir yarıyıldır. 

(2) Dil Okulu ön lisans, lisans programlarında başarısız olan öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Yaz Öğretimi Yönergesinin ilgili hükümlerine göre yaz öğretiminin açılması durumunda yaz öğretimi 

derslerine katılabilirler. Bu öğrenciler, 6. maddede belirtilen Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen sınav 

puanlarından birini aldıkları takdirde dersten başarılı sayılırlar. 

(3) Yaz öğretiminde başarısız olan veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, kaldıkları dersi bir sonraki 

öğretim yılında tekrar ederler. 

ĠYYÜ Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fi

tim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf 

Zorunlu Yabancı Dil (Ġngilizce) Uzaktan Eğitim Dersleri 

Zorunlu Yabancı Dil (Ġngilizce) uzaktan eğitim dersleri IYYU UZEM platformunda oluĢturulan 

gruplarda farklı zamanlı (asenkron) olarak yapılmaktadır ve ders videoları kaydedilmektedir. 

Öğrencilerin ders kayıtlarını sonradan izleme imkânları bulunmaktadır.  

Gruplar, değerlendirme sistemi, sınavlar, devam devamsızlık durumu, mazeretler, eğitim süresi ve öğrenci 

disiplini başlığı altında belirtilen hususlar ve uygulamalar aynı şekilde uzaktan eğitim dersleri için de 

geçerlidir. 

UZEM platformu Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerine yönelik grupların oluşturulduğu ve ders 

videolarının kaydedildiği platformdur. Öğrenciler UZEM sistemine Kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yaparak 

derslere katılırlar. 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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IV. ARAÇ – GEREÇ 

Öğrenciler eğitim-öğretim süresince kullanılacak kitap, CD ve Ģifre vb. ders gereçlerini kendileri 

temin edeceklerdir. Öğrenciler dersin yapılabilmesi için gerekli materyalleri (ders kitabı, kalem, defter 

vb.) derse getirmekle yükümlüdür. 

Fotokopi (Korsan) kitap kullanmaya, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi için çok ağır hukuksal 

sorunlar yaratabileceğinden, kesinlikle izin verilmemektedir. Öğrencinin tespit edilen fotokopi (Korsan) 

kitap kullanımı ile ilgili karşılaşabileceği ağır hukuksal yaptırım ve cezalardan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Dil Okulu Koordinatörlüğü’nün hiçbir şekilde 

sorumluluğu yoktur, tamamıyla bizzat öğrencinin kendisi sorumludur.   

V. DĠSĠPLĠN HUSUSLARI 

A. Sınavlarda Kopya Çekme 

Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren 

öğrencinin sınavı iptal edilir ve geçersiz sayılır. Ayrıca bu öğrencilerle ilgili olarak öğrenci disiplin 

yönetmeliği uyarınca soruşturma ve disiplin işlemi yapılır. 

B. Sınıf DavranıĢ Kuralları 

Öğrenciler ders kitapları, not alınabilecek defter, öğretim görevlilerin verdiği dokümanların saklanması için 

bir dosya, sözlük vb. ders araç ve gereçlerini bulundurmakla yükümlüdür. 

Ders esnasında mobil telefonunuz kapalı ya da sessiz modda olmalıdır. Sözlük amaçlı kullanım dışında 

kesinlikle kullanılmamalıdır. Kurala uymayan öğrenciler, telefonları dersin ahengini ve işlenişini 

engellediği için bir kez ikaz edilir, tekrar halinde telefonları alınır ve idareye teslim edilir. 

Derslerin işleniş ahengini bozan öğrenciler önce uyarılır, tekrar haline bu öğrenciler idareye bildirilir. 

Başarının ve başarısızlığın esas sorumlusu sizlersiniz. Çünkü sistem, öğretim elemanı ve ders araç gereçleri 

başarıya giden yolda sadece yardımcı unsurlardır. Bu nedenle öğrencilerden derslere hazır olarak 

gelmeleri beklenir. 

**Üniversitenin genel kurallarını bozacak, arkadaşlarını rahatsız edecek, öğretim elemanlarının ders 

vermelerine mani olacak ya da zorlaştıracak, toplumsal etikle bağdaşmayacak ve yükseköğretim, disiplin 

ve eğitim kurallarını olumsuz etkileyecek davranışlarda bulunanlara Yüksek Öğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince işlem yapılır. 

Bu hususta ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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VI. DUYURULARIN ve E-POSTALARIN TAKĠBĠ 

Öğrencilerimiz Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) dersleri hakkındaki önemli duyurular T.C. İstanbul Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi web sitesi https://www.yeniyuzyil.edu.tr/tum-duyurular.aspx uzantısı üzerinde, 

Üniversite binası duyuru panolarında, UZEM platformunda yapılan tüm bilgilendirmeleri takip etmekle 

yükümlüdürler. 

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinden e-posta yoluyla öğrencilerimize ulaştırılan mesajların 

içeriğinin öğrenciler tarafından okunduğu ve bilindiği varsayılır. E-posta hesaplarını düzenli olarak kontrol 

etmek ve gönderilen postaları okumak öğrencinin sorumluluğundadır. 

Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle olası değişiklikler ve bilgilendirmeler Üniversitemiz web 

sayfasından duyurulmaktadır. Duyurusu yapılan bilgilendirme ve değişikliklerden haberi olmadığını, 

duymadığını ya da bilmediğini mazeret olarak ileri sürmek öğrencinin sorumluluklarını ortadan 

kaldırmayacağından duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir. Her türlü itiraz veya 

anlaşmazlıklarda web sayfası duyurusu ve tarihi esas alınmaktadır. 

ĠletiĢim Bilgileri / Yararlı Linkler 

Dil Okulu Koordinatörlüğü dilokulu@yeniyuzyil.edu.tr 

Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.yeniyuzyil.edu.tr/ 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=12 

Uluslararası Öğrenci Ofisi https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=16 

VII. AKADEMĠK TAKVĠM 

2020-2021 Akademik Yılı için akademik takvim aşağıdaki gibidir.  

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-

takvim/GENEL%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf?v=5461  

Dil Okulu olarak üniversitemize tekrar hoş geldiniz diyor, bizimle olacağınız akademik yılı 

sorumluluklarınızın bilincinde olarak çok verimli geçirmenizi umuyor, sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl 

geçirmenizi yürekten temenni ediyoruz. 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/tum-duyurular.aspx
mailto:dilokulu@yeniyuzyil.edu.tr
https://obs.yeniyuzyil.edu.tr/
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=12
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=16
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-takvim/GENEL%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf?v=5461
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-takvim/GENEL%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf?v=5461

