ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülen lisans ve lisansüstü hazırlık programı ile yabancı dil öğretiminde uygulanacak eğitim
ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yürütülen Hazırlık programı ile yabancı dil öğretiminde uygulanacak eğitim ve sınav esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun 5’inci,
14’üncü, ve 49’uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen:
a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
d) Kurul: Yabancı Diller Yüksekokul Kurulunu,
e) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
f) Hazırlık sınıfı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce, Almanca, Fransızca hazırlık
sınıflarını,
g) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Öğretim dili kısmen/tamamen yabancı dil olan veya yabancı
dil öğretimini kapsayan yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlandıkları bölüm/program
derslerine başlamadan önce almak zorunda oldukları 1 yıllık ( 2 dönem) yabancı dil eğitimini,
ğ) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları: Yabancı dille öğretim yapmayan bölüm/programlara
kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kendi istekleri doğrultusunda alabilecekleri 1 yıllık (2 dönem)
yabancı dil eğitimini,
h) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre
fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda okutulması zorunlu olan yabancı dil derslerini,
ı) Eşdeğerlik (EK-I): Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE,
CAE, ZD, ZMP, DALF gibi sınavların eşdeğerliği Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, YDS: Yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavını, ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını, TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından
olan Test of English as a Foreign Language Sınavını, FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan First
Certificate in English Sınavını, CAE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Certificate in Advanced
English Sınavını, PTE: Pearson test of english academic, ZD: Zertifikat Deutsch Sınavını, ZMP: Zentrale
Mittelstufen-prüfung Sınavını, PNDS: Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache Sınavını, DALF: Diplôme
Approfondi Langue Française Sınavını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Genel Esaslar
MADDE 5 – (1)Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, öğrencileri kayıtlı oldukları programlardaki
yabancı dilde okutulan dersleri takip edebilecek düzeye getirmektir. Ayrıca, önlisans/lisans/lisansüstü
öğrencilerine, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Belgesinin öngördüğü, yabancı dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı
anlama/anlatma yöntemlerini öğretmek, farklı düzeyde ve içerikteki yayınları anlayabilme becerisi
edindirmek, sosyal yaşamda gerekli iletişimi sağlayacak yabancı dil seviyesine ulaştırmaktır.
MADDE 6 - (1) Üniversitenin ilgili programlarında yer alan Arapça dışındaki yabancı dillerde hazırlık
sınıflarının eğitim-öğretimi Yüksekokul tarafından yürütülür.
MADDE 7 - (1) Zorunlu ve İsteğe bağlı Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim, bu Yönetmelikteki
esaslar çerçevesinde yürütülür.
MADDE 8 - (1) Zorunlu ya da İsteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için
gerekli kredi hesabında sayılmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalamasında
dikkate alınmaz.
(2) Bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda, başarılı olan isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfı
öğrencilerine, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından başarı belgesi verilir.
Eğitim Süresi ve Ders saatleri
MADDE 9 – (1)Hazırlık sınıflarında eğitim süresi 1 (bir) yıl olup en az yetmiş beşer iş gününü
kapsayan iki yarıyıldan oluşur. Eğitim-Öğretim Akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.
Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saati 20’den az olamaz.
Devam Zorunluluğu
MADDE 10 - (1) Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Her bir yarıyılda derslerin en fazla % 20’sine
devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsız öğrenciler yılsonu (Final ) sınavına
giremezler, ancak yeterlik sınavlarına katılabilirler.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde, Yüksekokul
Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilirler. Başvuru
üzerine Yüksekokul Müdürlüğü gerekli incelemeleri 15 gün içinde tamamlar ve ilgililere bildirir.
Haklı ve Geçerli Bir Mazeret Nedeniyle Sınava Girememe
MADDE 12 - (1) Üniversite eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli
mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciye, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı
hakkı verilir.
(2) Güz ve bahar yarıyılı yeterlik sınavı, yılsonu sınavı ve mazeret sınavları için mazeret sınavı
açılmaz. Ancak mazereti Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrencilerin sınav hakları, bir sonraki benzer
sınav için saklı tutulur.
Öğrenime Ara Verme İzni
MADDE 13 – (1) Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olan hazırlık programlarında okuyan
öğrencilere, bağlı bulundukları Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir kez ve 1 öğretim
yılı (iki yarıyıl) süresince öğrenime ara verme izni verilebilir.
MADDE 14 – (1) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, geldiği yükseköğretim kurumunda
kazandığı programın eğitim dilinde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini alıp başarılı olmaları ya da yabancı dil
yeterlik sınavında başarılı olmaları gereklidir.
Sınavlar

MADDE 15 - (1) Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları: Değişim programlarına (Erasmus ve
Mevlana) başvuran adayların, yabancı dil bilgilerini ölçmek ve sonuçlarını Değişim Ofislerine bildirmek
amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavlardır.
(2)Hazırlık sınıflarındaki sınavlar: Güz ve bahar yarıyılı yeterlik sınavları, düzey belirleme sınavı, ara
sınavlar, kısa süreli sınavlar, performans ödevleri ve yılsonu sınavıdır. Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak
uygulanır.
Güz ve Bahar Yeterlik Sınavları
Madde 16 –(1)Hazırlık sınıfından muaf olmak için Güz ve Bahar yarıyılları başında yapılan
sınavlardır. Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve Programı doğrultusunda yabancı dil
düzeyini belirten “başarı belgesi” verilir. Bahar yarıyılı yeterlik sınavında başarılı olan zorunlu hazırlık sınıfı
öğrencileri, kayıtlı oldukları bölüm/programda ders alabilirler ya da bahar yarıyılında izinli sayılabilirler.
Yeterlik Sınavlarına girebilmek için devam zorunluğu aranmaz.
Düzey Belirleme Sınavı
MADDE 17 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin, Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve
Programı doğrultusunda, yabancı dil düzeylerine göre gruplandırılmasında kullanılan bir sınavdır.
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı
MADDE 18 - (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte, ortak zorunlu
yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzerinde not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı
dil I ve II derslerinden muaf olurlar.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üzerinde not alan öğrencilerin notu;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin
transkriptine işlenir.
Ara Sınavlar
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik
olarak ve yıl sonu yeterlik sınavına hazırlık amacıyla yapılır. Hazırlık eğitimi süresince uygulanan
programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav
tarihleri Yönetim Kurulu’nca belirlenerek ilan edilir.
Kısa Süreli Sınav
MADDE 20 – (1) Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye
yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılır.
Ödev
MADDE 21 - (1) Ödevler; öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, dış dünyada
da kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalarından oluşur. (2) Ara sınavlar
dışında önceden tarih bildirmeksizin yapılan kısa süreli sınavlar, performans ve ödevler, ara sınav sonucuna
% 40 oranında yansıtılır.
Yıl Sonu Genel Sınavı (Final Sınavı)
MADDE 22 - (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren Hazırlık sınıfı öğrencileri Final Sınavına
girmeye hak kazanırlar. Final sınavı sadece ikinci yarıyıl sonunda yapılır, başarılı sayılabilmek için; sınav
puanının en az 50 olması gerekir.
Genel Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 23 - 1) Genel başarı notu; yıl içi ortalamasının % 50’si ile yılsonu sınav notunun % 50'sinin toplamı
olup Hazırlık sınıfında geçme notu 60’dır.
(2) Başarı notunun 4’lük sistem ve harf karşılıkları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
28. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Açılması
MADDE 24 – (1)Fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda hangi dilde/dillerde eğitim yapılacağı;
ilgili fakülte/konservatuvar/yüksekokul kurulu önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile kesinleşir.
Zorunlu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri
MADDE 25 - (1) Üniversitede lisans düzeyinde kısmen/tamamen yabancı dillerde eğitim veren
programa kayıt-kabulünü yaptırmış ve Güz yarıyılı Yabancı Dilde Yeterlik Sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir.
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
MADDE 26 - (1) Üniversitemiz Yüksekokul/Fakülte/Enstitülerinin zorunlu yabancı dil hazırlık
eğitim-öğretimi uygulayan yükseköğretim Programlarından birine kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler
(İlahiyat Fakültesi hariç), akademik takvimde belirlenen tarihte, Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavına
tabi tutulurlar.
(2) Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır ve kayıtlı
oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar. 60‘ın altında alan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri,
hazırlık eğitimine devam ederler ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, takip eden
yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilirler.
(3)Zorunlu hazırlık sınıfları için, bu sınav aynı zamanda düzey belirleme sınavı olarak da
değerlendirilir.
(4) Birinci yılın sonunda başarısız olan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri:
a) 1 veya 2 yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek yılsonu sınavında başarılı olmak yada
yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, devam eden yarıyıllardaki yeterlik sınavlarında başarılı
olmak koşuluyla, kayıtlı oldukları lisans programının birinci sınıfına devam edebilirler.
(5) İkinci yılın sonunda da başarısız olan öğrenciler, dönem sınırlaması olmaksızın başarılı
oluncaya kadar sadece yeterlik sınavına girebilirler.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Öngörülen Öğrencilerin Hazırlık Sınıfından Muaf
Sayılabilmeleri
MADDE 27 - (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf
sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) Öğretim yılı başında Yüksekokul tarafından yapılan yeterlik sınavından 100 puan üzerinden
60 veya üstü puan almış olmak,
b) Üniversite Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş, kazandığı programın eğitim dilinde
yabancı dil yeterlik sınavlarında başarılı olduğunu belgelemek ya da zorunlu hazırlık sınıfını başarı ile
tamamlamış olmak,
c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından Yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen ulusal
ya da uluslararası sınavların (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFEL, IELTS, ZD, ZMP, PNDS, DALF, vb) birinden son 3 yıl
içinde Yeterlik Sınavı karşılığı asgari başarı puanını almış olmak (EK 1).
ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir
ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu
kurumlarda tamamlamış olmak,
d) Yukarıda sıralanan koşullardan birini sağlayarak hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler, aynı
zamanda zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II (5i) derslerinden de muaf sayılırlar ve öğrencilerin
transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M) notu işlenir.
(2) Belgeleri kabul edilen öğrenciler yerleştirildikleri yükseköğretim programının birinci sınıfında
öğrenimlerine başlarlar. Ancak eşdeğer kabul edilecek belgelerin asıllarının bir dilekçe ile Yüksekokul
Müdürlüğüne teslim edilmesi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar alınması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açılması
MADDE 28 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfı olmayan programlara kayıtlı öğrenciler için hazırlık eğitimi
isteğe bağlıdır ve bu talepler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından ilgili birimin mevcut
kapasitesi göz önüne alınarak karara bağlanır.
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Öğrencileri
MADDE 29 -(1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olmayan önlisans/lisans/lisansüstü
düzeyindeki programlarına kayıtlı ve hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerdir.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin talepleri,
Rektörlük Öğrenci İşleri ve Enstitüler tarafından, kesin kayıt işlemi sırasında alınır. İsteğe bağlı yabancı dil
hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas
alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfların kontenjanları ile
ilgili düzenleme Yüksekokul tarafından yapılır.
(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler, kayıt formunda hazırlık sınıfına
yerleştirilmek istediklerini beyan eder ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil
Düzey Belirleme Sınavına girer. Bu öğrenciler yeterli kapasite olması durumunda hazırlık sınıfına
yerleştirilirler.
(4) İlk yılın sonunda başarısız olan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, takip eden yıl hazırlık
sınıfını tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam eder. Bu öğrenciler, mezuniyetlerine kadar
yapılan tüm yeterlik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler. Ayrıca,
2547 sayılı Kanunun 5. maddesi birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince Yabancı Dil I ve II derslerini almak ve
başarmak zorundadırlar.
(5) İlk yılın sonunda başarılı olan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıtlı oldukları
önlisans/lisans/lisansüstü programlarına devam eder. Önlisans/lisans öğrencileri, 2547 sayılı kanunun 5.
maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olurlar.
Öğrencinin Yeterlik sınavından aldığı puanı, bu dersler için başarı notu sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
MADDE 30 - (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı dil I ve II
dersleridir. İngilizce I ve II dersleri (YDİ 101 ve 102) dersleri öğrencinin isteğine bağlı olarak örgün ya da
uzaktan eğitim üzerinden alınabildiğinden; örgün eğitimi seçen öğrencilerin bu dersleri Yabancı Diller
Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte yürütülür.
(2) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler,
ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden
muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulu tarafından verilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi
MADDE 31 - (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini örgün olarak almak isteyen öğrencilere
verilecek dersler için, öğretim elemanları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilir
ve dersler Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte yürütülür.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı
MADDE 32 - (1) Ortak zorunlu yabancı dil örgün eğitim I ve II derslerinin müfredatı, Yabancı
Diller Yüksekokulu Program ve Materyal Geliştirme Ünitesi tarafından belirlenir.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 33 - (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları; ilgili öğretim elemanları
tarafından hazırlanarak Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı ile birlikte yapılır.
Başarı durumu
MADDE 34 – (1) Başarı durumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 36 – (1) Üniversite Senatosunun 29/09/2011 tarih ve 2011/242 sayılı kararıyla kabul
edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 37 - (1) Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 - (1) Bu Yönergeyi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi

Sayısı

18.12.2014

2014/316

Yönergede değişiklik yapılan Senato Kararının;
Tarihi

Sayısı

08.10.2015

2015/341

25.12.2015

2015/471

EK-I
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyetinde Geçerli Sınav Türleri ile Kabul Edilen Asgari Eşdeğer Puanlar
diplôme d'études
en langue
française
(DELF)

Internet Based
TOEFL
(IBT)

Computer
Based
TOEFL
(CBT)

Paper Based
TOEFL
(PBT)

Pearson Test of
English
(PTE)

IELTS*

45-49

54-59

154-169

478-496

38-44

3,5

50-54

60-65

170-183

497-513

45-49

4

55-59
60-64

66-71
72-77

184-197
198-209

514-530
531-546

50-54
55

4,5

OMÜ
YETERLİK
SINAVI

KPDS
ÜDS
YDS

45-49
50-54
55-59
60-64

5

* IELTS Sınavı için belirlenen sonuçlar, sınavın bir bölümüne ait değil toplam sınavın sonucudur.

Diplôme
Approfondi de
Langue Française
(DALF)

Zentrale
Zentrale
Mittelstufenprüfu Oberstufenprüfu
ng
ng
(ZMP)
(ZOP)

DELF A2

A2

A2

DELF B1

B1

B1

