T.C.
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 — (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil
hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları
belirlemek; zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 — (1) Bu yönerge; Nevşehir Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık
sınıflarında ve zorunlu yabancı dil derslerinde yürütülecek eğitim-öğretim, muafiyet ve sınavlarda
uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Hazırlık sınıfı ve zorunlu yabancı dil dersleri
dışında kalan yabancı dil dersleri ilgili akademik birim tarafından düzenlenir.
Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14'üncü, 44'üncü ve 49'uncu
maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 — (1) Bu yönergede geçen:
a) Üniversite: Nevşehir Üniversitesi'ni
b) Rektör: Nevşehir Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Nevşehir Üniversitesi Senatosunu,
d) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu: Nevşehir Üniversitesi Fakülte/
Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulunu,
e) Bölüm: Nevşehir Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nü,
f) Hazırlık Sınıfı: Nevşehir Üniversitesi Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
g) Yeterlik Sınavı: Öğrencilerin, hazırlık sınıfından muaf olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,
h) Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547
sayılı Kanunun 5' inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci
yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacaklarını
belirleyen sınavı ifade eder.

İKİNCİ BOLUM
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine ve Sınavlara
İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretimin Amacı
MADDE 5 — (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; üniversitenin ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, hazırlık eğitimine
alınan öğrencilerin yabancı dil bilgi ve becerilerini, işittiğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü
yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının derslerini ve
alanlarında yazılmış yayınları takip edebilecek ve araştırma yapabilecek seviyeye çıkarmaktır.
Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler
MADDE 6 — (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri, Üniversitede lisans düzeyinde kısmen veya
tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan veya yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa
kaydını yaptırmış ve akademik dönem başında açılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılmamış veya
katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir.
(2) "Nevşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre kısmen
veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan lisansüstü bir programa kabul edilen fakat Yabancı
Dil Yeterlik Sınavına katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarısız olan öğrenciler yeni akademik
dönem başında hazırlık eğitimine kabul edilirler ve diğer hazırlık öğrencileri gibi bu yönerge
hükümlerine tabidirler.
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
MADDE 7 — (1) Hazırlık eğitimi zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfları olarak iki şekilde düzenlenir.
(2) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya
Meslek Yüksekokulunda hazırlık sınıfı zorunludur.
(3) Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında kısmen veya tamamen yabancı dilde
okutulan seçmeli derslere yer verilen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunda ve
eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, Üniversite Senatosu kararı ve Senatoca
belirlenen kontenjan sınırları içerisinde, hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.
Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretim Süresi
MADDE 8 — (1) Akademik takvim, Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir yıldır ve yarıyıl esasına göre yapılır.
Yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders saat yükü 20'den ve bir yarıyılda görülen ders saat
yükü 260'tan az olamaz. Yarıyıl sonu yeterlik sınavları bu sürenin dışındadır.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü
kanuni eğitim-öğretim süresine dahil değildir; yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön
lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi
saatleri bakımından dikkate alınmaz.
(4) Öğrenciler hazırlık sınıfında okudukları sürece kayıtlı oldukları eğitim-öğretim
programlarından ders alamazlar.

Devam Durumu
MADDE 9 — (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için hazırlık sınıfı derslerine
devam zorunludur. Öğrenciler derslerin en az %80'ine devam etmek zorundadır.
(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına giremez. Yabancı dil hazırlık sınıfında
devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, yeni yarıyıl başında yapılan yeterlik sınavına girip
burada da başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler. Devamsızlık nedeni dışında başarısız olan
öğrenciler de yeni yarıyıl başında yapılan yeterlik sınavına girip başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını
tekrar ederler; ancak bu öğrencilerin derse devam zorunluluğu yoktur.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin diplomalarına,
yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır.
Sınavlar, Başarı ve Değerlendirme
MADDE 10 — (1) Hazırlık programında yeterlik sınavı, seviye tespit sınavı, ara sınav, küçük sınav ve
yılsonu sınavı uygulanır.
(2) Yeterlik sınavı: İki aşamalıdır. 1. aşama dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuma becerilerini
ölçer. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler bir sonraki aşamaya geçmeye hak
kazanırlar. 2. aşama yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Öğrenciler bu aşamadan da en az 50
puan almak zorundadırlar. Notlar; 1. aşama'nın % 60'ı, 2. aşama'nın % 40'ı alınarak
hesaplanır ve ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş
sayılırlar.
Yeterlik sınavı öğretim yılı başında ve birinci yarıyıl sonunda yapılır. Yeterlik sınavlarına yabancı dil
hazırlık programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ile önceki yıllarda herhangi bir
nedenle başarısız olmuş öğrenciler katılabilir.
(3) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
(4) Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Sınavından muaf sayılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartlardan
en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) 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,
b) Son üç yıl içinde, bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim
görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan
(TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplome Approfondi de Langue
Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache" gibi) ve ulusal veya uluslararası
geçerliği olan yabancı dil sınavlarından, en az aşağıdaki tabloda görülen yabancı dil hazırlık sınıfı
denklik puanını almış olmak:
YABANCI
YETERLİK
PUANI
İNGİLİZCE
ALMANCA
FRANSIZCA

60
60
60

DİL

KPDS

50
50
50

UDS TOEFL
CBT

50 170-172
50
50

IBT PBT

60 497-499
-

-

-

(5) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler dışında, Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilan
edilen sınav tarihinden en az yedi gün önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurmak
zorundadırlar.
(6) Seviye Tespit Sınavı: Yabancı dil hazırlık programına devam edecek öğrencilerin yabancı
dil seviyelerini tespit etmek ve öğrencileri aldıkları puanlara göre düzeylere ayırmak için
yapılır. Bu sınavdan alınan puanların yılsonu başarı notuna etkisi yoktur.

(7) Ara sınavlar: Dilbilgisi-okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi sınavlarından oluşur. Her iki
yarıyılda 2'şer sınav olmak üzere toplam 4 sınav olarak uygulanır.
(8) Küçük sınavlar: Öğrencilerin derslere karşı ilgisini arttırmak, öğrendiklerini kısa aralıklarla
ölçmek ve eksiklerini gidermek amacıyla her iki yarıyılda 6'şar olmak üzere toplam 12 sınav olarak
uygulanır.
(9) Yılsonu sınavı: 2. Yarıyıl sonunda yapılan 2 aşamalı bir sınavdır. 1. aşama dilbilgisi, sözcük
bilgisi ve okuma becerilerini ölçer. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler bir sonraki aşamaya
geçmeye hak kazanırlar. 2. aşama yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Öğrenciler bu aşamadan da en az
50 puan almak zorundadırlar. Notlar; 1. aşama'nın % 60'ı, 2. aşama'nın % 40'ı alınarak hesaplanır ve
ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılırlar.
(10) Öğrencinin yılsonu başarı notu, yıl içi not ortalamasının %60'ı ve yılsonu sınavının
%40'ı alınarak hesaplanır.
Öğrenciler yıl içi sınavlarının her birinden en az 60 puan almak şartıyla bu sınavların aritmetik
ortalamasının A ve B kurları için 70 puan, C kuru için 75 puan, D kuru için ise 80 puan olması
durumunda, yılsonu sınavına girmeden hazırlık sınıfında başarılı sayılırlar.
(11) Sınav Sonucuna İtiraz: Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden
itibaren en çok beş iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yabancı Diller
Bölüm Başkanlığına yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir hata tespit edilmesi
durumunda söz konusu hata düzeltilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin
hata itirazında bulunamazlar.
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
MADDE 11 — (1) Her eğitim-öğretim yılı için isteğe bağlı hazırlık sınıflarına alınacak öğrencilerin
bölümlere göre dağılımı, akademik yıl başlamadan Temmuz ayının son iş gününe kadar
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulundan gelecek talepler doğrultusunda Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu
MADDE 12 — (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencileri, takip eden yeterlik sınavlarına
hazırlamak amacıyla ve Senatonun kararıyla hazırlık sınıfı yaz okulu programı açılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu Yabancı Dil Derslerine ve Sınavlarına İlişkin Esaslar
Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
MADDE 13 — (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı
Kanunun 5' inci maddesinin birinci fıkrasının ( ı ) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak
zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saat olmak üzere düzenlenir.
(2) Zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarının talebi üzerine Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca görevlendirilir.
Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muafiyet
MADDE 14 — (1) Öğrencilerin zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmaları için aşağıda belirtilen
şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir:
a) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yapılan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavından 100
tam puan üzerinden, haftada 2 saat ders alıyorsa en az 50, 3 saat ders alıyorsa en az 55, 4 saat
ders alıyorsa en az 60, 6 saat ders alıyorsa en az 65 ve 6 saat üzeri ders alıyorsa en az 70 puan
almış olmak,
b) KPDS veya ÜDS'den; haftalık ders saati 6 saate kadar ise en az 40, haftalık ders saati 6 saatten
fazla ise en az 50 puan; ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan 40 puan değerinde bir puan
almış olmak,

c) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri aldıklarını ve başarılı olduklarını
belgelemek.
(2) Öğrencinin, zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kayıtlı olduğu
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir.
Başarı Durumu
MADDE 15 — (1) Zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16 — (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik", "Nevşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği", ilgili mevzuat
ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 — (1) Bu yönerge 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 — (1) Bu yönerge hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

