
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİL EĞİTİM – ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde
yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretimin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme
esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 14’üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,
b) İlgili kurul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Kurulunu,
c) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
d) Seviye tespit sınavı: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve

hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin katılabildiği yabancı dil sınavını,
e) Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendi kapsamında fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında okutulması 
zorunlu olan yabancı dil derslerini,

f) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
g) Yabancı Diller Yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Akademik takvim
MADDE 4- (1) Zorunlu yabancı dil dersleri, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek

yüksekokul kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim
çerçevesinde yürütülür.

(2) Hazırlık sınıfları akademik takvimi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarda
okutulan temel yabancı dil derslerinin ortak sınav takvimi her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür.

Derslerin programlanması
MADDE 5 - (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

kapsamında yapılan ortak zorunlu yabancı dil öğretimi, fakülte ve dört yıl süreli eğitim-
öğretim yapılan yüksekokullarda toplam 80 saatten az olamaz.

(2) Ortak zorunlu yabancı dil öğretimi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul eğitim 
öğretim programlarında yarıyıl esasına göre yapılır; birinci sınıf birinci yarıyılda başlar ve 
birbirini izleyen en az iki yarıyılda verilir.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerine girecek öğretim elemanları Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilir ve dersler Yabancı Diller Yüksekokulu’na
bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ile birlikte yürütülür.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil öğretim müfredatı Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Program ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından

belirlenir.



Derslerin saatleri ve kredi değeri
MADDE 6- (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri her yarıyılda lisans programlarında

haftada üç, önlisans programlarında haftada 2 saattir ve bu dersler iki yarıyıl boyunca lisans
programlarında 10 AKTS, önlisans programlarında ise 6 AKTS’dir.

(2) Seçmeli yabancı dil derslerinin saatleri ve kredi değerleri ilgili fakülte/ 
yüksekokul/ meslek yüksekokul kurullarınca belirlenir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları
MADDE 7- (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları; ilgili öğretim 

elemanları tarafından hazırlanarak Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yabancı Diller 
Bölüm Başkanlığı ile birlikte uygulanır.

Başarı durumu
MADDE 8 – (1) Başarı durumu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Muafiyet Sınavı

MADDE 9- (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve lisans eğitimine başlamak 
isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan 
50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılarak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf 
olurlar. Aldıkları not zorunlu yabancı dil derslerinin yerine işlenir. Ancak öğrenciler, muaf 
oldukları zorunlu yabancı dil derslerini şartlara uygun olarak notlarını yükseltmek amacıyla 
alabilirler. Bu dersler için alınan en son not geçerlidir.

MADDE 10- (1) Ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinin muafiyet 
sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler; mezun oluncaya kadar ortak 
zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Bu 
öğrenciler, başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla 
takip eden yıllarda ara sınav ve final sınavlarına katılabilirler.

Muaf Olma Durumu

MADDE 11 – (1) Di �er  üniversitelerin haz�rl �k  s�n �f �n � veya  zorunlu yabanc�  dil 
derslerini ba �ar �  ile bitiren ve daha sonra ÖSYM taraf�ndan yap�lan s�nav ile 
üniversitenin fakülte/ yüksekokul / meslek yüksekokullar�ndan birine yerle �en  
ö �rencilerin 2547 say�l �  yasan�n  5/�  maddesi gere � ince  okutulan zorunlu yabanc�  dil 
derslerinden muaf say�labilmesi için ilgili bölüm kurulu karar�  gerekir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıflarına İlişkin Esaslar

Zorunlu Hazırlık Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri

              Madde 12- (1)- Zorunlu Hazırlık eğitim öğretim süresi, eğitim-öğretim 
programlaması, verilecek dersler ve ders saatleri, sınav uygulaması ve değerlendirmesi 
hususları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kararlaştırılır. 
             (2) Öğretim dili tamamen veya en az yüzde otuz oranında kısmen yabancı dil olan 
programlarda, hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Bu programların öğrencileri hazırlık sınıfında 
başarılı olmadan girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayamazlar.

 (3) Zorunlu hazırlıkta B1+ kuru başarı şartını yerine getiren öğrenciler hazırlık 
sınıfında başarılı sayılır.
           (4) Zorunlu Hazırlık Programı öğrencileri, eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yeterlik
Sınavında başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrencilerden oluşur. Bu öğrenciler,

a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar 
b) Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’unun yabancı dille yapıldığı lisans



programlarına kayıtlı olanlar  

c) Hazırlık Programında bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız olan öğrencilerdir. 
(5) Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi Üniversite Senatosu tarafından 
belirlenen akademik takvime göre bir akademik yıl olarak uygulanır. Hazırlık eğitim- 
öğretimi en az 10’ar haftalık 3 periyottan oluşmakta ve hazırlık programında verilen 
haftalık ders saati en az 26 saattir.
(6) Hazırlık Programının eğitim-öğretim süresi iki yıldan fazla olamaz. 
(7) Yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az

%30’u yabancı dille verilen programlara kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını
başaramayan veya bu süre sonunda Hazırlık Programı muafiyet koşullarını yerine
getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha Hazırlık Programına devam edebilir. 

(8) Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin
programdan ilişiği kesilir. 

(9) Zorunlu hazırlık programından ilişiği kesilenler, Üniversitede öğretim dili Türkçe
olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversitede eşdeğer Türkçe programı
bulunmaması halinde, öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrencilerin Hazırlık
Programını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(10) Hazırlık Programında geçirilen süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/
programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(11) Hazırlık Programı akademik takvimi, her yıl Yabancı Diller Yüksekokulu’nun
önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür.

Zorunlu Hazırlık Eğitim Öğretiminden Muafiyet

MADDE 13 – (1) Aşağıdaki öğrenciler Hazırlık Programından muaf olurlar ve
yerleştirildikleri akademik programa başlarlar.

a) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan YADYO Yeterlik Sınavında başarılı olanlar.
(Zorunlu yabancı dil hazırlık programının açıldığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt
yaptırarak eğitim- öğretim yılı başında uygulanan yeterlik sınavından en az 65 puan alan
öğrenciler)

b) Sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas
alınmak koşuluyla, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından son üç yılda
yapılan yabancı dil sınavı YDS’den en az 65 (yetmiş) puan alanlar ile muafiyet başvurusu
sırasında güncel olan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik tablosuna göre eşdeğer kabul
edilen diğer ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarının herhangi birinde YDS’de en az 65
(yetmiş) puana denk puan alanlar (Ek 1).

c) En az son üç yılda, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak
konuşulduğu ya da resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam
ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamladıklarını
belgeleyen öğrenciler.

(2) Bu durumdaki öğrencilerin muaf olmak için durumlarını gösterir belgelerin aslı ile
birlikte YADYO Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Üniversiteye ilk defa kayıt
yaptıran öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfı için Senato tarafından kabul edilen gerekli
belgeleri akademik takvimde belirtilen Seviye Tespit Sınavı tarihinden önce 7 (yedi) gün
içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim etmek zorundadır. Başvuran öğrencilerin
muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde Yüksekokul Yönetim Kurulunca
karara bağlanır.

(3) Diğer üniversitelerin zorunlu yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra
ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrenciler
de zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olup olmaması durumu Yabancı Diller



Yüksekokulu yönetim kurulunca belirlenir.
İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri
MADDE 14- (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi Üniversite 

Senatosu tarafından belirlenen akademik takvime göre bir akademik yıl olarak uygulanır. 
Hazırlık eğitim- öğretimi en az 10’ar haftalık 3 periyottan oluşmaktadır.

(2) Hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saati en az 26 saattir.
(3) Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz.
(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileri, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına 

kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi 
tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam edemezler.

Devam zorunluluğu
MADDE 15- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler 

bulundukları her düzeyin derslerine %80’den az olmamak üzere devam etmekle 
yükümlüdürler. Derslere devam öğretim elemanları tarafından her saat yapılan yoklamalarla 
saptanır. Sınıftaki öğretim elemanının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.  Her öğrenci 
kendi devamsızlık kaydını tutmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönergenin 23’üncü maddesinde belirtilen haller haricindeki raporlar %20
devamsızlık kapsamındadır. İlgili devamsızlık oranını aşan öğrenciler, ilgili kurun düzey sonu
sınavına alınmaz ve not ortalamasına bakılmaksızın devamsız sayılarak kur tekrarı yaparlar.

(3) Bir düzeydeki devamsızlık oranı diğer düzeye aktarılamaz. Hazırlık eğitimi alınan
bir akademik yıl içerisinde iki kurda devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler hazırlık 
sınıfından devamsızlık nedeniyle başarısız olurlar.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarındaki Sınavlar
MADDE 16 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde: Yabancı dil seviye belirleme 

sınavı, yabancı dil yeterlik sınavı, kısa süreli sınavlar (quiz), ara sınavlar (mid-term), düzey 
sonu sınavları, yılsonu genel sınavı (final sınavı) ve mazeret sınavı uygulanır. Bu sınavlar 
yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak, kâğıt tabanlı veya web 
tabanlı şekilde birden çok oturumda uygulanabilir. Sınavlar şunlardır:

(a) Yeterlik Sınavı: (1) Yeterlik sınavı, güz yarıyılı başı ile bahar yarıyılı sonunda 
olmak üzere bir akademik yılda iki kez ve akademik takvimde Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu test merkezi tarafından yazılı ve sözlü 
olmak üzere iki aşamalı olarak uygulanır. 

(3) Güz yarıyılı başında yapılan yeterlik sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran
zorunlu İngilizce hazırlık öğrencileri ile önceki yılda/yarıyıllarda İngilizce hazırlık
programında başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler
girebilirler.

(4) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına, zorunlu İngilizce hazırlık
öğrencileri ve Bahar yarıyılı sonunda önceki yılda/yarıyıllarda İngilizce hazırlık programında
başarılı olmak için gerekli koşulları yerine getirememiş olan öğrenciler girebilirler.

(5) Yeterlik sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı
düzenlenmez. 

(6) Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 65’dir. 

Yeterlik Sınavı Değerlendirmesi
MADDE 17 (1) Zorunlu hazırlık sınıfında eğitim görmekle yükümlü yeni kayıtlı 

öğrenciler ile yeterlik sınavından 65 puanın altında not alarak zorunlu hazırlık sınıfından muaf 
olamayan öğrencilerin bu sınavdan aldıkları nota göre devam edecekleri hazırlık sınıfları 
belirlenir.



A1: Başlangıç-Temel (Beginner-Elementary)
A2: Alt Orta (Pre-intermediate)
B1: Orta (Intermediate)
B1+: Üst orta (Upper-intermediate)
(2) Herhangi bir nedenle yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler zorunlu hazırlık 

sınıfında başlangıç düzeyindeki bir programa yerleştirilir.
(3) ÖSYM tarafından ek yerleştirme ile yerleştirilen öğrenciler Üniversitemizin kayıt

işlemleri sona erdiği gün itibari ile 7 iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim
Kurulunun belirleyeceği sınava girerler.

                  (b) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına kayıt 
yaptıran tüm öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğrenciler 
düzeylere (kurlara) yerleştirilirler.

(2) Seviye tespit sınavı; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğretim yılı başında 
yeni kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimini tercih eden öğrencilere yılda bir kez
olmak üzere güz dönemi başında iki farklı sınav şeklinde yapılır.

(3) Ancak, çift anadal, yandal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan 
yerleştirmeleri gibi durumlarda Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca
sınav açılabilir.

(4) Seviye tespit sınavına; üniversitenin fakültelerine ilk kez kayıt yaptıran hazırlık 
sınıfı isteğe bağlı hazırlık eğitimi isteyen öğrenciler girer. 

             (c) Kısa Süreli Sınavlar (Quiz): Anlık kısa süreli sınavlar, yazılı, sözlü, işitsel veya 
hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Bu sınavlar haberli veya habersiz 
olarak uygulanabilir.

(d) Ara Sınavlar (Mid-Term): Hazırlık eğitimi süresince uygulanan 
programın kapsam ve amaçları göz önüne alınarak, her düzeyde en az bir kez 
uygulanır. Ara sınavlar her düzeyde ilan edilen sınav takviminde belirlenen 
tarihlerde yapılır.

(e) Düzey (Kur) Sonu Sınavı: Her düzey sonunda uygulanır. Bu sınava düzey içi 
devamsızlık barajını aşmayan öğrenciler girebilirler. Bu sınavdan alacakları not ile birlikte 
düzey başarı ortalamaları hesaplanarak bir üst düzeye geçip geçemeyecekleri belirlenir. 
İsteğe bağlı hazırlıkta B1 kuru başarı şartını yerine getiren öğrenciler aynı zamanda hazırlık 
sınıfından başarılı sayılır.

(f) Yılsonu Genel Sınavı (Final Sınavı): Yılda bir kez hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı 
sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. 
Öğrencilerin İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için girmek zorunda 
oldukları sınavdır. Bu sınava girebilmek için öğrencilerin üç kur ortalamalarında elde ettikleri
puanın 50 ve üzeri olması ve bu yönergenin 15. maddesinde belirtilen devam koşulunu yerine
getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yılsonu genel sınavına 
girme hakkını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Yılsonu sınavına girme hakkı kazanan 
öğrencilerin bu sınavdan aldıkları puanın yılsonu genel not değerlendirmesinde geçerli 
olabilmesi adına, yılsonu (final) sınavında en az 50 puan almaları gerekmektedir.

(g) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca 
kabul edilen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir. Mazeret sınavı 
almak isteyen öğrencilerin, mazeretinin bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde mazeretlerini 
gösterir belgeyi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrenci İşlerine ilgili birime teslim etmeleri 
gerekmektedir. Ancak, Üniversiteyi ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden öğrencilere, 
yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde, katılamadıkları ara sınav ve düzey 
sonu sınavları için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret hakkı verilebilir.

(h) Proje/Ödev Dosya Değerlendirmesi: Öğrencilerin her düzey içerisinde yapmaları 



gereken yazılı ve sözlü (sunum vb.) ödevlerin yer aldığı, tayin edilen öğretim elemanı 
tarafından değerlendirilen çalışmalardır. Bu çalışmaların telafisi yoktur.

(i) Sınıf içi Değerlendirme:  Bu not, derse katılım, derse devamlılık, ödev ve
çalışmaları zamanında yapma gibi kriterlere göre öğretim eleman (lar)ı tarafından verilir.

(j) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere 
tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. 
Öğrenci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. 
Başarı notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen
öğrencinin ise yarıyıl/yılsonu sınavı notu geçerli sayılır

Değerlendirme
MADDE 18- (1) Hazırlık sınıfı genel başarı notu 3 Kurun ortalamasının %60’ı ve 

yılsonu genel sınavının (final sınavının) %40’ı toplanarak hesaplanır. Hazırlık sınıfında 
geçme notu 60’dır.

(2) Eğitiminin tamamını ya da belirli bir bölümünü yabancı bir dille gerçekleştiren 
programlarda zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olan öğrenciler, ön lisans, lisans ve 
lisansüstü programına devam etmeye hak kazanır.

(3) İsteğe bağlı Hazırlık sınıfını başarılı olarak tamamlamış olanlar zorunlu 
yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(4) Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
‘Başarı Sertifikası’ verilir.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler, önlisans, lisans ve 
lisansüstü programlarına devam eder. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında birinci ve ikinci 
sınıflarda yer alan yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 19- (1) Yapılan sınavlar sınav tarihini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde 
ilan edilir.

(2) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında 
değiştirilemez. Öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata nedeniyle, yazılı ve sözlü 
sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü, Yabancı 
Diller Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması 
koşuluyla en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı itiraz
süresini takip eden beş iş günü içerisinde kesin karara bağlanır.

(3) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik kodlama sırasında yaptığı hatalar ile 
ilgili itirazlar kabul edilmez.

İlişik kesme, kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 20- (1) Yükseköğretim Kurumlarında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki İlgili Madde ile madde hükümleri uygulanır.

(2) Hazırlık eğitimi sırasında yıl tekrarını gerektirecek kayıt dondurma talepleri, 
öğrencilerin kayıtlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim 
kurulunca karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemi yabancı dil hazırlık eğitimi bir akademik 
yılı kapsadığından yarıyıllık olarak dondurulamaz. Disiplin işlemleri ise öğrencilerin kayıtlı 
oldukları akademik birim tarafından yürütülür.



Çift anadal/yan dal
MADDE 21- (1) Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı olan fakülte veya 

yüksekokullarına çift anadal/yan dal başvurusunda bulunan öğrencilerin, Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından verilecek olan yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları 
gerekir. Yabancı dil yeterlilik sınavından başarısız olan öğrencilerin başvuruları 
değerlendirmeye alınmaz. Ancak öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen 
veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte veya yüksekokul 
öğrencileri için yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma şartı aranmaz.

(2) Bu yönergenin 13. maddesinde belirtilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan 
sınavlardan geçer not aldıklarını belgeleyen öğrencilerin başvuruları, yabancı dil yeterlilik 
sınavına girmeden değerlendirmeye alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzinler

Kayıt Dondurma ve Sildirme

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin kayıt dondurma ve kayıt sildirme ile ilgili iş ve 
işlemleri hakkında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır.

Sağlık Raporu ve Ders İzni
MADDE 23 – (1) Sağlık sorunları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler 

durumlarını gösterir en az 5 günlük resmi sağlık raporları ile rapor bitimini takip eden 5 
işgünü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurur. 
Mazereti geçerli bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı ilgili birim tarafından belirlenen 
mazeret sınavı düzenlenir. Kısa süreli sınavlar, düzey sonu sınavları ve final sınavı için 
mazeret sınavı düzenlenmez.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen, üniversite içinde ve/veya 
üniversiteyi temsilen sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrencilere, etkinliği 
düzenleyen dekanlık/müdürlüğün göndereceği görevlendirme yazısının Rektörlük Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığına etkinliğin gerçekleşmesinden önce bildirilmesi halinde 
ilgili tarihler için ders izni verilebilir. Etkinlik tarihinden sonra yapılan bildirimler dikkate 
alınmaz.

(3) İzinli öğrencilerin giremedikleri sınavlar için (kısa süreli sınavlar düzey sonu
sınavları ve final sınavı hariç) mazeret sınavları düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25- (1) Bu Yönergede 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, 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte  
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönerge hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü 

yürütür.



EKLER

EK 1.

Tablo 1. Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen Zorunlu Hazırlık Sınıfları için muafiyet 
puanları eşdeğerlikleri.

Zorunlu
Hazırlık
Muafiyet
Notu Alt

Sınırı

TOE
FL 
IB
T

TOE
FL 
CB
T

TOE
FL
PB
T

IEL
TS

YDS /E-
YDS/YÖKD

İL/
KPDS/ÜDS

CAMBRIDG
E ESOL

(FCE/CAE/C
PE)

PTE

65 7
8

2
1
0

5
4
7

5.5 6
5

C 60

Tablo 2. Üniversite tarafından geçerliliği kabul edilen Ortak Zorunlu İngilizce Dersi 
için muafiyet puanları eşdeğerlikleri.

Ortak
Zorunlu
Yabancı

Dil
Muafiyet
Notu Alt

Sınırı

TOE
FL
IB
T

TOEFL
CBT

TOEFL
PBT

IELTS YDS /E-
YDS/YÖKDİL/

KPDS/ÜDS

PTE

50 6
0

170-
172

497-
499

4 50 45
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