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T.C. 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ordu Üniversitesinde kısmen ya da tamamen yabancı dilde 

eğitim-öğretim yapan birimlerin zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 

uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesinin ilgili birimlerinde yürütülen yabancı dil 

hazırlık eğitim öğretimini kapsar.  

 (2) Ek: Belirteç ile belirtilen maddeler Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü için 

geçerlidir. 

 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 

ve 49 uncu maddeleri ve 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı dil Öğretimi ve Yabancı dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Ek: MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:  

a) AODK: Avrupa Ortak Dil Kriterlerini (Common European Framework of Reference for 

Languages: CEFR),  

b) Birim: Yabancı dil hazırlık programının yürütüldüğü birimleri,  

c) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan 

programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,  

ç) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun 

yabancı dilde verildiği eğitimi,  

d) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,  

e) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,  

f) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini 

belirleyen sınavı, 

g)  Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler 

Çerçeveleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve yükseköğretim düzeylerine yönelik 

eğitim ve öğretim programlarını içeren yeterlilikler çerçevesini, 

h)  Üniversite: Ordu Üniversitesini,  

i) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının yabancı dilde verildiği 

eğitimi, 

j) Yeterlik sınavı: Öğrencinin program için istenen yabancı dil düzeyi ile yeterliliğine sahip 

olup olmadığını veya yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını ölçen sınavları,  

k) Dönem içi başarı puanı: Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin dönem 

içi çalışmalarının ağırlıklarına göre elde edilen puanı,  

l) Yıl içi başarı puanı: Yıl sonu sınavına girmeden dönem içi başarı puanlarıyla elde edilen 

puanı, 
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m) Yıl sonu başarı puanı: Dönem içi başarı puanları ve yıl sonu sınavı ağırlıklarından elde 

edilen puanı,  

 

n) Yıl sonu sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Programında ikinci yarıyıl sonunda gerçekleşen 

sınavı,  

o) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda 

öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Dil Öğretiminin Amacı ve Eğitim-Öğretim Genel Esasları 

Değişiklik: MADDE 5- (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim ve öğretiminin amacı;  

a) Öğrencilere yerleştirildikleri öğretim programlarının öngördüğü yabancı dildeki derslerinde 

gerekli akademik ve temel dil becerilerini kazandırmak,  

b) Bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme ve bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği 

kazandırmak,  

c) Kültürel ve sosyal yaşamlarında gereksinim duyacakları dil becerilerini kazandırmak,  

ç) Bu eğitim-öğretimi AODK seviye tanımlarına uygun dört temel dil becerisi çerçevesinde 

vermektir.  

(2) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitimi sonunda öğrencilere kazandırılması hedeflenen dil 

seviyeleri AODK seviye tanımlarına göre tamamen yabancı dille eğitim yapan programlara kayıtlı 

öğrenciler için en az B2 ve dil puanıyla girilen bölümler dışındaki lisans programlarında yeterlik 

sınavından başarılı olan öğrenciler için en az B1’dir. 

 

MADDE 6- (1) Zorunlu ya da isteğe bağlı hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti 

için gerekli kredi hesabına sayılmaz ve hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not 

Ortalamasında dikkate alınmaz.  

 

MADDE 7- (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olan öğrenciler, kayıt oldukları eğitim-öğretim 

programlarının katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödemek 

zorundadır.  

 

Ek: MADDE 8- (1) Yabancı Dil Hazırlık Programının eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Öğretim 

yılı her biri on dört haftayı kapsayan güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda 

iki ara sınav yapılır, yarıyılların toplamı resmî tatil günleri hariç bir yarıyılda görülen ders yükü 

260 saatten az olamaz. Hazırlık eğitimine kayıt yaptıran öğrenciler derslere devam etmek 

zorundadır. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %20’sini geçtiği takdirde, o 

öğrenci devamsızlıktan kalmış sayılır. Devamsız öğrenciler yılsonu sınavına giremezler. Güz 

yarıyılı sonunda ara tatil verilir. Gerekli hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi 

ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.  

 

(2) Eğitim-öğretim, akademik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter. Yabancı Dil Hazırlık 

Programı eğitiminde geçen süre öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur.   

 

*(3) Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık programına devam 

ederek bu öğretim yılının sonunda, ilgili birimde öğretimine başlamaya hak kazanamayan 

öğrencilerin veya bu süre sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programı muafiyet koşullarını yerine 

getiremeyen öğrencilerin ikinci kez yabancı dil hazırlık öğretimine devam etme durumu sadece 
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akademik takvimde belirlenen tarihlerde dilekçe vermeleri ile derslere katılmaları mümkündür. Bu 

öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller 

Bölümü tarafından yürütülen Yabancı Dil Hazırlık Programı öğretimi çerçevesinde yaptığı tüm 

yeterlik sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan Yeterlik Sınavında 

başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Güz döneminde yapılan yeterlik / 

bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencilerin program ile ilişikleri kesilir. 

 

(4) Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin on beşinci fıkrası 

uyarınca, yabancı dil öğretiminin zorunlu olmadığı programlara yatay geçiş için başvuru 

yapabilirler.  

 

(5) Yabancı Dil Hazırlık Programı, her yıl YDB’nin önerisi ve Senatonun onayıyla belirlenen 

akademik takvim çerçevesinde yürütülür.  

 

MADDE 9– (1) Bu Yönerge hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü 

öğretim programına yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da 

uygulanır. 

Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları 

MADDE 10– (1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan ve isteğe bağlı hazırlık 

uygulanan diploma programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının 

başında, Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen tarihte yabancı dil seviye tespit ve/veya 

yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Üniversitemiz Senato kararı ile yabancı dil seviye tespit sınavı ile 

yeterlilik sınavı tek bir sınav veya ayrı ayrı sınavlar halinde yapılabilir.  

(2) Yabancı dil yeterlilik ve/veya seviye tespit sınavından alınan puana göre öğrencinin yabancı dil 

hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden 

başlanacağı belirlenir. 

Hazırlık Sınıfından Muaf Sayılma  

MADDE 11 – Değişiklik: (1) Yabancı Dil yeterlik ve /veya tespit sınavından 100 tam puan 

üzerinden en az 65 puan alan öğrenciler,  

(2) 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 tamamlayanlar, 

 

(3) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-34 sayılı Senato Kararı) Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarında 70(yetmiş) puanla başarılı olanlar. Yabancı dil puanı ile girilen lisans 

bölümleri için bu not 85(seksenbeş)’tir.  

 

(4) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-34 sayılı Senato Kararı) Yabancı dil puanı ile girilen 

lisans bölümleri için kayıt tarihi itibarı ile son üç akademik yıl içinde başka bir üniversitenin ilgili 

yabancı dil puanına göre öğrenci alan lisans programının hazırlık sınıfından muaf veya başarılı 

olanlar.  
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(5) (Değişik: 13.03.2019 tarih ve 2019-34 sayılı Senato Kararı) Zorunlu yabancı dil hazırlık 

programına tabi bölümlere ek yerleştirme, dikey geçiş, yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için 

Akademik Takvimde belirtilen tarihler dışında yıl boyunca ek yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik 

sınavları yapılabilir   

 

 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı  

MADDE 12: Değişiklik: * (1) Yabancı Dil Yeterlik ve /veya tespit sınavından 100 tam puan 

üzerinden en az 65 puan alan öğrenciler başarılı sayılır ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim 

öğretimlerine başlarlar 65 ‘in altında alan hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık eğitimine devam eder.  

 

(2)  Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim süresi bir yıl, azami süre iki yıldır. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim 

süresini bir yılda başarı ile tamamlayamayan öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfını tekrar etmek 

zorundadırlar. İki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.  

  

(3) Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri 

kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt 

yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, 

öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban 

puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak 

yerleştirilebilirler.   

Ek: *(4) Bu sınavlar için ön kayıt yaptırmayan ve başvuru için gerekli şartları yerine getirmeyen 

öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavlarına giremezler. Ayrıca, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya 

uluslararası sınavların birinden asgari seviyede puan alan öğrenciler, lisans programlarına kayıt 

yaptırabilirler. Eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir sınav sonucunu belgeleyemeyen veya istenilen 

asgari puandan daha düşük puan alan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler. 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı   

Değişiklik: MADDE 13- (1) Öğretim dili tamamen Türkçe olan akademik birimlerin öğrencileri 

istekleri doğrultusunda hazırlık sınıfına kayıtlarını yaptırabilirler. Yabancı Dil yeterlilik ve /veya 

seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılır ve 

kayıtlı oldukları programlarda eğitim öğretimlerine başlarlar 60 ‘ın altında alan  hazırlık sınıfı 

öğrencileri, hazırlık eğitimine devam eder.  

(2) İlk yılın sonunda başarılı olan isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıtlı oldukları 

önlisans/lisans/lisansüstü programlarına devam eder. Önlisans/lisans öğrencileri, 2547 sayılı 

kanunun 5inci maddesinin (ı) bendi gereğince zorunlu olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II 

derslerinden muaf olurlar. Öğrencinin yeterlilik sınavından aldığı puanı, bu dersler için başarı notu 

sayılır.  

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için öğrencinin yeterlilik 

sınavından en az altmış almış olması veya yılsonu sınav notunun en az elli ve genel basarı 

ortalamasının en az altmış olması gerekir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan 

öğrenciler hazırlık sınıfını tekrarlayamaz ve kayıt yaptırdığı programa devam ederler. Bu 

öğrenciler mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlilik sınavlarına girebilirler veya isteğe bağlı 
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hazırlık öğreniminden vazgeçebilirler. Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 5inci maddesi birinci 

fıkrasının (ı) bendi gereğince Yabancı Dil I ve II derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlar, Değerlendirme, Başarı ve İtiraz 

MADDE 14- Hazırlık eğitiminde; Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, Düzey Belirleme Sınavı, Ara 

Sınavlar, Haberli veya Habersiz Küçük Sınavlar (Quizler), Ödevler, Mazeret Sınavı, Yıl Sonu 

Sınavı ve Bütünleme Sınavı uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü 

yapılabilir. 

 

Ek: (1) Devam zorunluluğunu yerine getiren Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin dönem 

içi başarı puanları, her iki yarıyıl içinde ilgili kurulun belirlediği sayıda yapılan yıl içi çalışmalar, 

sınavlar (Ara Sınavlar, Haberli veya Habersiz Sınavlar [Survey ve Quiz], Mazeret Sınavı, esas 

alınarak belirlenir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.  

 

Ek: (2) Dönem içi başarı puanı, her dönem için ara sınav ortalamasının %40’ı, Habersiz Sınavların 

(Quiz) % 30’u, Tarama Sınavlarının (Survey Test) %20’si ile diğer dönem içi çalışmaların 

ortalamasının %10’u alınarak hesaplanır.  

 

Ek: (3) Seviye oluşturulması gerekli görüldüğü hallerde yıl içi başarı ortalaması 100 üzerinden 

temel seviye için 85, orta seviye 80 puan alan öğrenciler yıl sonu sınavına girmeksizin hazırlık 

programında başarılı sayılırlar. 

 

Ek: (4) Devam şartını yerine getiren bir öğrencinin, hazırlık programından başarılı sayılabilmesi 

için aşağıdaki iki koşuldan birini yerine getirmesi gerekir:  

a) Yıl içi başarı ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri puan alan öğrenciler yıl sonu sınavına 

girmeksizin hazırlık programında başarılı sayılırlar.  

b) Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin yıl sonu başarı puanı; her bir dönem içi başarı 

puanının % 20’si ile yıl sonu sınavı puanının % 60’nın toplanmasıyla belirlenir. Bu sonuca 

göre, öğrenciler 65 ve üzeri bir puan aldıkları takdirde Hazırlık Programını başarı ile 

tamamlamış sayılırlar. Bu puanın altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. 

Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, yıl sonu sınavına giren öğrencilerin 

başarı puanının hesaplanma esaslarına göre belirlenir. Bütünleme sınavı güz döneminin 

başlangıcında yapılan “Yabancı Dil Yeterlik Sınavı” olarak kabul edilir.  

 

Ek: (5) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ve 

sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı 

Diller Bölümüne yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata belirlenmesi 

durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra üniversitemiz 

Fen-Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü önerisi ve bölüm kurul kararı ile düzeltilir ve sonuç 

3 (üç) iş günü içerisinde ilan edilir. Öğrenciler, aynı sınava ait ikinci bir maddi hata itirazında 

bulunamazlar.  

 

a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 

1) Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan programa ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler, hazırlık 

sınıfını ikinci defa tekrar edecek öğrenciler ile isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran tüm 

öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfından başarısız olup, devam şartını 
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yerine getiren öğrenciler mezun olana kadar her eğitim öğretim yılında yapılan sınavlara 

katılabilir. 

Ek: (2) Yeterlik sınavı, dil kullanımı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarından oluşur. 

Konuşma ve dinleme sınavına girebilmek için yazılı sınavdan yüzde 50 ve üzerinde puan alınması 

gerekir. Yazılı sınavdan yeterli puanı alan öğrenci konuşma ve dinleme sınavlarına girer. Yeterlik 

sınavında zorunlu hazırlık sınıfı için 100 puan üzerinden 65 puan, isteğe bağlı hazırlık sınıfı için 

60 puan alan öğrenciler başarılı olarak kabul edilir. 

 

b) Seviye Belirleme Sınavı  

Değişiklik: Seviye Belirleme Sınavı  

(1) Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerden, her akademik yılın başında uygulanan Yabancı 

Dilde Yeterlik Sınavında başarısız olan ve sınava katılmayanlar, bir seviye belirleme sınavına tabi 

tutularak seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilebilirler. 

Ek: (2) Seviye belirleme sınavı, güz yarıyılı başında bir kez olmak üzere akademik takvimde ilan 

edilen tarihte yapılır.  

Ek: *(3) Seviye belirleme sınavından alınan başarı puanına göre öğrencilerin hangi seviyede 

hazırlık eğitimi alacağına Yabancı Diller Bölümü tarafından karar verilir. Hazırlık eğitimi, 

öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki seviyelerine göre gruplara ayrılır. Yabancı Dil Hazırlık 

Programı sırasıyla, temel (A1/A2), orta (B1/B2) seviye olmak üzere iki seviyeden oluşur. 

c) Ara Sınavlar 

Hazırlık eğitiminde her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, sınavın yapılacağı 

haftadan 15 gün önceki mesai gününe kadar ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan 

edilir. Haberli veya Habersiz Küçük Sınavlar ve ödevlerin ara sınava katkısı Akademik Yıl başında 

ilgili birim kurulunca belirlenerek öğrencilere ilan edilir. 

ç) Mazeret Sınavı 

Geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve bu durumlarını belgeleyen öğrencilere 

mazeret sınavlarına katılma hakkı verilebilir. Mazeret sınavı sadece ara sınavlar için uygulanır ve 

ilgili yarıyıl sonuna kadar yapılır.  

d) Yıl Sonu Sınavı:(Final) 

Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrenciler katılabilir. Sınav sadece ikinci 

yarıyıl sonunda uygulanır.  

e) Bütünleme:  

Devam zorunluluğunu yerine getiren ve yılsonu sınavından başarısız olan öğrenciler sınavına 

girebilirler. 

Genel Başarı Notunun Hesaplanması  

Değişiklik: MADDE 15- (1) Genel başarı notu, her bir dönem içi başarı puanının % 20’si, yıl sonu 

sınav notunun %60’ı toplanarak bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu sınavından 

100 tam puan üzerinden en az 50 alması ve genel başarı notunun zorunlu hazırlık sınıfı için en az 

65; isteğe bağlı hazırlık sınıfı için en az 60 olması zorunludur. 

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden  Muafiyet  
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MADDE 16 -(1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran 

öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi 

zorunlu olan yabancı dil derslerinden, Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihte 

yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 65 ve üzeri not alan öğrenciler Yabancı Dil I ve 

Yabancı Dil II derslerinden muaf olurlar. Başarı notu Ordu Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine göre çevrilerek transkriptine işlenir.  

 

(2) Zorunlu Yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için 

öngörülen yabancı dil bilgisi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.  

Ek:* (3) Zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavına girmek isteyen öğrencilerin, başvurmaları 

kaydıyla, akademik takvimde ilan edilen tarihte sınava girmeleri gerekir. Bu derslerin muafiyet 

sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.  

 

(4) Zorunlu Yabancı dil dersinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler 

için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersi açılabilir.  

(5) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince görmekle yükümlü 

olduğu yabancı dil dersinde, öğrenciye Türkiye’de görmüş bulunduğu orta öğretimde öğretilenin 

dışında başka bir yabancı dil ancak isteğine bağlı olarak öğretilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin işlemleri  

MADDE 17– (1) Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığı, Enstitü, 

Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.  

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller  

 MADDE 18– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı 

Resmî Gazete de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Ordu 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin” ilgili hükümleri ve 

Senato kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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