
1 
 

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 
KSÜ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ 

(Senato: 4/10/2017 tarih 2017/17-1 sayılı karar) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programlarında 
uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve 

İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programlarında yer alan yabancı 
dil eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi 
Ve  Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Üniversite:  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini, 
b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu, 
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü, 
d) Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat 

Fakültesi Yönetim Kurullarını, 
e) Birim: Yabancı Dil Hazırlık Programının yürütüldüğü Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi’ni, 
f) Yabancı Diller Yüksekokulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu, 
g) İlahiyat Fakültesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 
h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığını, 
i) İlgili dil: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin fakültelerinin/ yüksekokullarının bölümlerine/ 

programlarına yönelik Yabancı Dil Hazırlık Programında yürütülmesi öngörülen İngilizce, Fransızca, Almanca ve 
Arapça dillerinden birini, 

j) İsteğe Bağlı Hazırlık Programı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde ilgili İngilizce, Fransızca, 
Almanca ve Arapça dillerinde yabancı dil hazırlık öğretimi yapan İsteğe Bağlı Hazırlık Programını, 

k) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde; tamamen veya en az 
%30 İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde eğitimin yapıldığı programlarda uygulanan Yabancı Dil 
Hazırlık Sınıfını, 

l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language,  
m) Yabancı Dil Hazırlık Programı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 

yürütülen isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretim programını, 
n) YDS: Yabancı Dil Sınavını, 
o) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı Dil Hazırlık Programı akademik takviminde belirlenen tarihte 

yapılan ve öğrencilerin hedef dildeki yetkinliğini ölçen sınavını, 
p) Yılsonu Sınavı: Akademik yılın sonunda uygulanan sınavını, 
q) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavında başarısız olan öğrenciler için uygulanan sınavını, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yabancı Dil Hazırlık Programı, Genel Esaslar, Eğitim-Öğretim ve Sınavlar, Denklik  

Yabancı Dil Hazırlık Programı 
MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programının amacı; Üniversitenin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil 

hazırlık programı öngören fakültelerinin/ yüksekokullarının bölümlerindeki/ programlarına kayıtlı öğrencilere 
yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme, kültürel ve 
sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmak, bu eğitim-öğretimi Avrupa Ortak 
Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde verebilmektir. 

(2) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 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 hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-
öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır. 

(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, 
eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulabilir. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı 
dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir. 
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(4) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak bu 
programlarda Senato kararı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Bu hazırlık sınıfında başarılı 
olamayan veya devamsız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve kayıtlı oldukları lisans program derslerine devam 
ederler. 

(5) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, 
rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana 
göre, öğrencinin; 

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden 
muaf olup olmadığı, 

b) Varsa zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı, 
c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği, 
belirlenir. 
(6) Seviye tespit sınavı yabancı dil hazırlık sınıfının yürütüldüğü birim tarafından yapılır. 
(7) Hazırlık sınıflarındaki eğitim süresi en çok iki yıldır. 
Genel Esaslar 
MADDE 6 – (1) İlgili Yabancı Dil Hazırlık Programına ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı tarafından yapılır ve program Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülür. 
Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıt yaptırmayan öğrenciler derslere giremez ve program kapsamında düzenlenen 
sınavlara katılamazlar. 

(2) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dilde olan bölümlerde/programlarda Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfı zorunlu olup öğrenciler hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamazlarsa programdan ilişikleri 
kesilir. Bu bölümlere/ programlara ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimi öngörülen ilgili dilin, Yabancı 
Dil Hazırlık Sınıfına gitmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Bu öğrencilerden; 

a) Yabancı dil hazırlık sınıfının yürütüldüğü birim tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında 100 
üzerinden 70 veya üstü not alanlar, 

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının 
devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda 
tamamlayanlar, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve kabul edilen yabancı dil 
sınavlarından bu Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablodaki denkliği yerine getirenler, 

d) Yabancı dil hazırlık sınıfı dili, anadili olan yabancı uyruklu öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı 
eğitiminden muaftırlar. 

(3) Öğretim dili Türkçe olan bölüm/ programlarda Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı isteğe bağlı olarak uygulanır. 
İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı eğitimi alan bölümlerin/ programların öğrencileri, hazırlık sınıfında başarılı 
olamasalar bile kendi bölümlerine/ programlarına devam edebilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında; 

a) Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi’ne dayanarak oluşturulan B2 (orta-üstü), B1 (orta), A2 (orta-altı) ve A1 
(başlangıç) dil seviyeleri Kur sistemi uygulanır, 

(4) Bir akademik yıl süresince en az bir Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 
Güz Yarıyılı öncesi yapılır. Bu sınav akademik takvimde belirlenen tarihlerde uygulanır. Bu sınavlar için ön kayıt 
yaptırmayan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavlarına giremezler. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına programlarına 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerle, hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil derslerinden ve 
hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler katılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerin, 
hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği Yabancı Dil yeterlilik Sınavı puanlarına göre belirlenir. 

(5) Yabancı Dil Hazırlık Programına başvuru ve kayıtlar, Üniversiteye ilk kayıt işlemleri sırasında, 
Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesince belirlenen esaslara göre yapılır. 

(6) Hazırlık sınıfı derslerinin takibi için bir kod ile otomasyonda tanımlama yapılır.  
(7) Yabancı dil yeterlilik sınavından 100 üzerinden 70 veya üstü not alanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını 

başarı ile tamamlayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (i) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı 
dil derslerinden ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olurlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 70 ve üstü 
puan alan öğrencilere Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi verilmez. 

Denklik 
MADDE 7 – (1) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavları yabancı dil Hazırlık 

Programı denklik puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
  YABANCI DİL 

YETERLİK PUANI YDS TOEFL 
CBT IBT PBT 

İNGİLİZCE 70 70 198-199 72 531-532 
ALMANCA 70 70 - - - 
FRANSIZCA 70 70 - - - 
ARAPÇA 70 70 - - - 

 (2) Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ilgili dillerin diğer sınavlarında yeterli puanın 
belirlenmesi ve bu puanın hangi nota denk geleceği Yabancı Diller Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi tarafından 
belirlenir. 
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Eğitim-Öğretim Süresi, Saatleri ve Akademik Takvim 
MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı, bir birini takip eden iki yarı yıldan; her bir yarı yıl dönemi, 

ara sınav süreleri dâhil olmak üzere on yedi haftadan oluşur ve Hazırlık Programı eğitimi haftada yirmi saatten az 
olamaz. 

(2) Yabancı Dil Hazırlık Programlarının eğitim süresi iki yıldan fazla olamaz. 
(3) Yabancı Dil Hazırlık Programında geçirilen ilk bir yıllık süre, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümdeki/ 

programdaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. 
(4) Yabancı Dil Hazırlık Programı akademik takvimi Senato tarafından karara bağlanır ve eğitim-öğretim yılı 

başlangıcından  önce ilan edilir. 
Devam Zorunluluğu 
MADDE 9 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programına kayıtlı olan öğrencilerin derslere devamı zorunludur. 

Devamsızlık üst sınırı toplam ders saatinin %15’idir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki 
mazeretler kabul edilmez ve mazeret ve rapor süreleri devamsızlıktan sayılır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 
devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yabancı dil programından başarısız sayılırlar.  

Düzey Belirleme Sınavı 
MADDE 10 – (Yürürlükten Kaldırıldı)  
Sınavlar, Değerlendirme, Yıl Sonu Başarı Notu 
MADDE 11 – (1) Yılsonu başarı notunun hesaplanması; 
a) Küçük sınavlar (quiz /pop quizler) ve süreç değerlendirmeleri (portfolyolar), 
b) Ara sınavlar, (Bu sınavlar İsteğe Bağlı Hazırlık Programlarında Kur sonu sınavı olarak yapılır.) 
c) Yılsonu sınavı, 
d) Bütünleme sınavı  
sonuçlarına göre bu yönergenin 11. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları doğrultusunda yapılır. 
(2) Bir eğitim-öğretim yılındaki her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri sınavların 

yapılacağı tarihten en az bir ay önce ilan edilir. İsteğe Bağlı Hazırlık Programlarında her kur sonunda kur sonu 
sınavı olarak bir ara sınav yapılır. 

(3) Bir eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin yabancı dil bilgilerini ve/veya bu bilgilerini kullanmalarına 
yönelik en fazla yirmi adet küçük sınav (quiz/ pop quizler) yapılır. Her küçük sınav farklı dil becerilerinden birini ya 
da bir kaçını ölçmek üzere tasarlanır. Küçük sınavların tarihleri sınavın yapılacağı tarihten en az bir hafta önce 
duyurulur. 

(4) Yılsonu sınavı yılda bir kez Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim-öğretiminin bitiminde birimler 
tarafından Yabancı Dil Hazırlık Programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılır. Yılsonu sınavına 
girme hakkını elde edebilmek için öğrencilerin bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen devam zorunluluğunu 
yerine getirmesi ve yıl içi ağırlıklı sınav ortalamasının en az 50 puan olması gerekir. Yılsonu sınav puanı 100 
üzerinden 50’nin altında olan öğrencilerin yılsonu başarı notu hesaplanmaz. 

(5) Yılsonu başarı notu Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitimi alan öğrencinin başarısını gösterir. Yabancı Dil 
Hazırlık Programından başarılı sayılmak için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. Yılsonu 
başarı notu birimler bazında aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hesaplanır: 

 

 Birim Ara Sınavlar/Kur 
Sonu Sınavları 

Yıl Sonu 
Sınavı 

Hazırlık Yılsonu 
Puanı 

Yıl 
Sonu 
Başarı 
Notu 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu % 60 % 40 % 100 65 

İlahiyat Fakültesi % 50 % 50 % 100 65 

 
 
(6) İsteğe Bağlı Hazırlık Programlarında Kur Sonu Puanı ve Yılsonu Puanı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 

hesaplanır: 
 

Puan Türü Kur içi küçük 
sınavlar 

Kur sonu 
sınavı Kur sonu puanı Başarı 

Şartı 
Kur Başarı Puanı 
(Her Kur Düzeyinde) 
A1-A2-B1-B2 

%60 % 40 % 100 
 

65 

 
(7) Yılsonu Sınavına girmeye hak kazanıp Yılsonu sınavında başarısız öğrencilere Bahar Yarıyılı bütünleme 

döneminde Akademik Takvimde belirlenen tarihte bütünleme sınavı düzenlenir. Öğrenciler bu bütünleme hakkından 
sadece devam ettikleri eğitim-öğretim yılı sonunda faydalanabilirler, sonraki yıllarda bütünleme sınavına 
giremezler. Bütünleme sınavının değerlendirmesi aynen Yılsonu sınavı gibi yapılır. 
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(8) Sınav tarihleri birimler tarafından duyurulur ve sınavlar gerekli görülmesi halinde Cumartesi günleri de 
yapılabilir. 

Yabancı Dil Hazırlık Programının Tekrarı 
MADDE 12 – (1) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dilde olan bölümlerde/programlarda hazırlık 

sınıfının tekrarına ilişkin esaslar şunlardır; 
a) İlgili yabancı dilde hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur. 
b) Bu Yönergenin 6 ncı maddesi hükümlerine göre Yabancı Dil Yeterlik Sınavından muaf olanlar veya 

başarılı olanlar hariç, Üniversitenin fakültelerine/yüksekokullarına kayıt yaptıran öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfına devam etmeleri gerekir. 

c) Bu Yönergenin 9 uncu maddesi hükümlerine göre devam şartını yerine getirmeyen hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını tekrar etmeleri gerekir. 

ç) Öğrenim dili tamamen ya da %30 yabancı dilde olan bölümlerin/ programların Zorunlu Yabancı Dil 
Hazırlık Sınıfında, bu Yönergenin 11 nci maddesi hükümlerine göre başarılı olamayan ve Yabancı Dil Yeterlik 
Sınavı şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler, kendi bölümlerine/programlarına kayıt yaptıramazlar. Bu 
programlardaki öğrenciler hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamazlarsa programdan ilişikleri kesilir. 

d)Yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek devam şartını yerine getirmiş fakat sınavlarda başarısız olarak 
tekrara kalan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar almaları zorunludur ancak bu öğrencilerden derse devam 
şartı aranmaz ve isterlerse sadece sınavlara katılarak hazırlık sınıfını tekrar edebilirler.  

 (2) İsteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programında başarılı olamayan öğrenciler, takip eden akademik yıl 
kendi bölümlerine/ programlarına devam edebilirler. Bu öğrencilere Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girme hakkı 
verilir. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin ilan edilen tarihlerde İlahiyat Fakültesi ve Yabancı Diller 
Yüksekokuluna başvurmaları gerekir.  

Sınav Sonuçlarına İtiraz 
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, küçük sınav, ara sınav ve yılsonu sınavı sonuçlarının ilanını takip eden 

beş iş günü içinde birimlere yazılı olarak itiraz edebilirler, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi hata yapılıp 
yapılmadığına dair inceleme isteyebilirler. Sınav sonuçlarına itiraz, on beş iş günü içerisinde değerlendirilir ve 
sonucu ilgili öğrencilere duyurulur. İnceleme sonunda maddi hata tespit edilmesi halinde birimler tarafından gereken 
düzeltme yapılır. 

(2) Konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara itiraz edilemez. 
Mazeret Sınavları 
MADDE 14 – (1) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler için, birimlerce 

Yabancı Dil Hazırlık Programı akademik takviminde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları düzenlenir. Bu sınavlara 
giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. 

Başarılı ve Başarısız Öğrenciler 
MADDE 15 – (1) Bu Yönergenin 9 uncu ve 11 inci maddesi hükümlerini yerine getiren öğrenciler 

Yabancı Dil Hazırlık Programından başarılı sayılırlar.  Bu öğrenciler bir sonraki akademik dönemin başında 
üniversite akademik takviminde belirtilen tarihlerde bölümlerinin/ programlarının derslerine kayıt yaptırırlar. İsteğe 
Bağlı Hazırlık programını tamamlayan öğrencilerin Kur Seviyeleri ve hak ettikleri Kur Belgeleri ilgi birimlere 
iletilir. 

(2) Bu Yönergenin 9 uncu ve 11 inci maddesi hükümlerini yerine getiremeyen öğrenciler İsteğe 
Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından başarısız sayılırlar; ancak söz konusu programı tekrar etmekle yükümlü 
değildirler. Bu öğrenciler bir sonraki akademik dönemin başında üniversite akademik takviminde belirtilen 
tarihlerde kendi bölümlerine/programlarına devam ederler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kontenjan, Hazırlık Programından Ayrılma ve İzinli Sayılma 

Kontenjan 
MADDE 16 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim 

görecek olan  öğrencilerin bölümlere/ programlara göre dağılımı, kayıt işlemlerinin başlangıcından  Yüksekokul 
Yönetim Kurulunun önerisinin ve Rektörlük tarafından onaylanması  ile belirlenir. Bir bölüm/program için 
belirlenen kontenjanın % 50’sinin dolmaması halinde, o bölüm/program için o yıl İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık 
Programı açılmayabilir ve ilgili bölüme/programa ait kontenjan diğer bölümlere/programlara aktarılabilir. İsteğe 
Bağlı Hazırlık Programı kontenjanlarına ilişkin diğer esaslar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir. 

Hazırlık Programından Ayrılma 
MADDE 17 – (1) İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programına kaydolan öğrenciler, Güz ve Bahar Yarıyılı 

başlangıcını takip eden on iş günü sonuna kadar yazılı olarak başvurarak Hazırlık Programından ayrılabilirler. Bu 
süre içinde ayrılmak için başvurmayan öğrenciler Hazırlık Programına devam etmekle yükümlüdür. 

İzinli Sayılma 
MADDE 18- (1) Öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla en çok bir akademik yıl izinli 

sayılabilirler. Bu süre, zorunlu hallerde, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından en çok bir akademik yıl olmak 
üzere uzatılabilir. Eğitim-Öğretim programı bir yılı kapsadığından yalnızca bir yarıyıl izin verilmez.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Disiplin 
MADDE 19 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 20– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 
Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 21 – (1) Bu Yönerge Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 22 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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