T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yabancı dil eğitimöğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve
İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıflarının, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinde yer alan zorunlu yabancı dil
derslerinin ve değişim programlarının yabancı dil sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendi, 49 uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri ile “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği”ne ve “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen:
a) Enstitü: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim yapan birimleri,
b) Fakülte: İlahiyat Fakültesini,
c) Hazırlık sınıfı: İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen Arapça ve Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yürütülen diğer yabancı diller hazırlık sınıflarını,
ç) 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,
d) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim kurulu: Yabancı Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunu ve İlahiyat Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulunu,
g) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ı)
bendine göre fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda okutulması zorunlu olan yabancı dil
derslerini,
h) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili kısmen/tamamen yabancı dil olan
veya yabancı dil öğretimini kapsayan yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı
oldukları bölüm/program derslerine başlamadan önce almak zorunda oldukları 1 yıllık (2 dönem)
yabancı dil eğitimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Muafiyet, Yeterlik, Düzey Belirleme Sınavları
Yabancı dil yeterlik sınavları
MADDE 5 – (1) Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet için akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, bir akademik yılda güz dönemi başında ve sonunda olmak üzere toplam 2 defa yeterlik
sınavı yapılır.
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(2) Başarılı olan öğrencilere Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve Programı doğrultusunda
yabancı dil düzeyini belirten “Sınav Sonuç Belgesi” verilir.
(3) Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır ve
kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğrenimlerine başlarlar. Bu sınavdan başarısız olan
öğrenciler, takip eden yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.
(4) Zorunlu hazırlık sınıfları için bu sınav aynı zamanda düzey belirleme sınavı olarak da
değerlendirilebilir.
Düzey belirleme sınavı
MADDE 6 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarındaki öğrenciler, Düzey
Belirleme Sınavı sonuçlarına göre Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçeve Programındaki ölçütlere göre
gruplandırılır.
Muafiyet
MADDE 7 - (1) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi öngörülen öğrencilerin hazırlık
sınıfından muaf sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş
olmaları gerekir:
a) 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,
b) ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavlarından kazandığı programın eğitim
dilinde son 2 yıl içerisinde en az “60” (Altmış) puan almış olmak veya eşdeğerliliği ÖSYM
tarafından kabul edilen sınavlardan buna eşdeğer puan almış olmak,
c) 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,
(2) Eşdeğer kabul edilen belgelerin asıllarının bir dilekçe ile Yüksekokul
Müdürlüğüne/İlahiyat Fakültesi Dekanlığına teslim edilmesi ve ilgili yönetim kurulu tarafından
karar alınması gerekir. Belgeleri kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yükseköğretim
programının birinci sınıfında öğrenimlerine başlarlar.
(3) Yukarıda sıralanan koşullardan birini sağlayarak hazırlık sınıfından muaf olan ve
hazırlık sınıfında okuyarak başarılı olan öğrenciler, başvurmaları halinde Yabancı Dil I ve II
derslerinden de başarılı sayılırlar.
Ortak zorunlu yabancı dil dersi (5ı) muafiyet sınavı
MADDE 8 - (1) Her yıl güz dönemi başında, akademik takvimde belirtilen tarihte,
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı yapılır. Bu
sınavdan 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler, Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olurlar.
Değişim sınavları
MADDE 9 - (1) Değişim Programları Yabancı Dil Sınavları: Değişim Programlarına
(Erasmus+ ve Mevlana) başvuran adayların, yabancı dil bilgilerini ölçmek için Yüksekokul,
İlahiyat Fakültesi ve Üniversitemiz dil öğretim ve araştırma merkezleri tarafından yapılan
sınavlardır. Sonuçlar daha sonra Uluslararası İlişkiler birimine bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 10 – (1) Güz dönemi sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı
olan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri bahar döneminde, kayıtlı oldukları programda ders
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alabilirler ya da izinli sayılabilirler. Yeterlik sınavlarına girebilmek için devam zorunluğu
aranmaz.
(2) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri 1 yıl içerisinde yapılacak yabancı dil yeterlik
sınavında ya da yılsonu sınavında başarılı olmak zorundadır. Birinci yılın sonunda başarısız olan
zorunlu hazırlık sınıfı öğrenciler;
a) 1 dönem daha hazırlık sınıfına devam edip, güz dönemi sonu yabancı dil yeterlik
sınavında başarılı olmak ya da 2 dönem daha hazırlık sınıfına devam edip yılsonu sınavında ya da
güz dönem başında yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır.
b) Hazırlık sınıfına devam etmeyip yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek,
kayıtlı olduğu tarihten itibaren iki akademik yıl içinde güz dönemi başında ve sonunda yapılan
yabancı dil yeterlik sınavlarından birine girerek başarılı olmak zorundadır.
(3) Hazırlık sınıfını iki akademik yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin
programla ilişiği kesilir.
(4) Hazırlık sınıfında bütünleme sınavı ve yaz okulu yoktur.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 11 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil sınıfı öğrenci kontenjanı sayısı ilgili yönetim
kurulu tarafından mevcut kapasite göz önüne alınarak belirlenir.
(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına başvuran önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin
talepleri, Rektörlük Öğrenci İşleri ve Enstitüler tarafından, kesin kayıt işlemi sırasında alınır.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimine başvuran öğrenci sayısının belirlenen kontenjanı aşması
halinde, Düzey Belirleme Sınavı yapılır ve puan sıralaması göz önünde bulundurularak başarı
puanlarına göre belirlenen kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.
(3) 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.
(4) İlk yılın sonunda başarılı olan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıtlı oldukları
önlisans/lisans/lisansüstü programlarına devam eder.
(5) Önlisans/lisans öğrencileri, Yabancı Dil I ve II Derslerinden muaf olurlar. Öğrencinin
hazırlık sınıfındaki yılsonu başarı notu/yeterlik sınavından aldığı puanı bu dersler için başarı notu
sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Genel Esaslar
MADDE 12 – (1) Arapça hazırlık sınıflarının eğitim-öğretimi İlahiyat Fakültesi tarafından
yürütülür. Üniversitenin ilgili programlarında yer alan Arapça dışındaki yabancı dillerde hazırlık
sınıflarının eğitim-öğretimi Yüksekokul tarafından yürütülür.
MADDE 13 – (1) Zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin
mezuniyeti için gerekli kredi hesabında dikkate alınmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin
Genel Ağırlıklı Not Ortalamasında (GANO) dikkate alınmaz.
(2) Bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda, başarılı olan zorunlu veya isteğe bağlı
hazırlık sınıfı öğrencilerine, Yüksekokul Müdürlüğü veya İlahiyat Fakültesi tarafından Yabancı
Dil Belgesi verilir.
Eğitim süresi ve ders saatleri
MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim süresi 1 (bir) yıl olup, her biri en az 75 iş
gününü kapsayan iki dönemden oluşur. Eğitim-öğretim, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
başlar ve biter. Hazırlık sınıflarının haftalık ders saati 20’den az olamaz.
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Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıflarına devam zorunludur. Akademik yıl boyunca, derslerin
%10’una devam etmeyen öğrenciler, devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsız öğrenciler yılsonu
sınavına giremezler ancak, yabancı dil yeterlik sınavlarına katılabilirler.
Sınavlar
MADDE 16 - (1) Hazırlık sınıflarında yapılan sınavlar; yabancı dil yeterlik sınavları,
düzey belirleme sınavı, ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler ve yılsonu sınavıdır. Sınavlar
yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır.
Ara sınavlar
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye
yönelik olarak ve yılsonu sınavına hazırlık amacıyla her dönem içinde en az bir ara sınav yapılır.
Ara sınav tarihleri Yönetim Kurullarınca belirlenerek ilan edilir.
Kısa süreli sınavlar
MADDE 18 – (1) Sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve
bu çalışmaları izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz kısa süreli sınavlar yapılır.
Ödevler
MADDE 19 - (1) Ödevler; öğrencilerin sınıf ortamında edindikleri bilgi ve becerilerini, dış
dünyada da kullanabilme ve geliştirebilmelerini teşvik edici nitelikteki çalışmalardan oluşur.
(2) Ara sınavlar dışında yapılan kısa süreli sınavlar, sunum, ödevler ve projeler yıl içi
değerlendirmeye katılır.
Yılsonu sınavı
MADDE 20 – (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren hazırlık sınıfı öğrencileri yılsonu
sınavına girmeye hak kazanırlar. Yılsonu sınavı sadece ikinci dönem sonunda yapılır ve bu
sınavdan başarılı sayılabilmek için en az 50 puan almak gerekir.
Mazeret sınavı
MADDE 21 - (1) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin 22 nci maddesi
gereği, ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla, mazeret sınavı hakkı verilir.
(2) Güz dönemi başında ve sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavı ve yılsonu
sınavında mazeret sınav hakkı verilmez.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 22 - (1) Yıl içi değerlendirme puanı; ara sınavlardan alınan notların
ortalamasının %50’si ve diğer yıl içi değerlendirmelerden (kısa süreli sınavlardan, ödevlerden,
projelerden, sunumlar vb.) alınan notların ortalamasının %50’si alınarak hesaplanır.
(2) Başarı notu; yıl içi değerlendirmeden alınan puanın %50’si ile Yılsonu Sınav notunun
%50'sinin toplamıdır.
(3) Hazırlık sınıfında başarılı sayılma notu 60’dır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 iş günü içinde,
Fakülteye/Yüksekokula dilekçeyle başvurup sınavlarının yeniden değerlendirilmesini
isteyebilirler. Sonuç başvuru tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde öğrenciye bildirilir.

PP1.2.PRS.0010, R0, Mayıs 2019
Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Sayfa 4 / 5

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ücretsiz Çeşitli Yabancı Dil Kursları
MADDE 24 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi ve Üniversitemiz dil
öğretim ve araştırma merkezleri tarafından ilgili Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda
açılacak yabancı dil kurslarıdır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23.03.2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 26 – (1) Üniversite Senatosunun 18.12.2014 tarih ve 2014/316 sayılı kararıyla
kabul edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi; 14.10.2010 tarih ve 2010/2008 sayılı kararıyla kabul edilen Ondokuz Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu yönerge, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu yönerge, hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarihi
Sayısı
06.12.2018
2018/441
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