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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1 — (1) Bu yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe 

bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim ile zorunlu yabancı dil dersleri 

sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 — (1) Bu yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı 

dil hazırlık sınıflarında ve zorunlu yabancı dil derslerinde yürütülecek eğitim-öğretim, yeterlik sınavı 

ve diğer 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, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 44. ve 

49. maddeleri ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik ve 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı 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) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli   

 Üniversitesine bağlı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını, 

b) Hazırlık Programı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Zorunlu ve İsteğe Bağlı   

 Yabancı Dil Hazırlık Programını, 

c) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

ç) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu, 

e) Sınav Hazırlama Birimi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

bünyesinde oluşturulan ve üniversitedeki zorunlu ya da seçmeli İngilizce olarak okutulan tüm Yabancı 

Dil derslerine ait sınavları hazırlamakla sorumlu birimi, 

f) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini, 

g) Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı: Öğrencilerin, zorunlu hazırlık sınıfından muaf 

olup olmayacaklarını ve muaf olamayan öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara yerleştirileceklerini 

belirleyen sınavı,  

ğ) Yüksekokul: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu, 

h) Yüksekokul Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Kurulunu, 



 
 

ı) Yüksekokul Müdürlüğü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Müdürlüğünü, 

i) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı: Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı 

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil 

derslerinden muaf olup olmayacaklarını belirleyen sınavı, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimin Amacı 

MADDE 5 — (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı, öğrencilere Avrupa Yabancı 

Dil Eğitimi Ortak Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages CEFR) 

esaslarına uygun bir dil eğitimi vermektir. Bu amaçla, yabancı dil hazırlık eğitiminde kısmen yabancı 

dilde eğitim veren programlara kayıtlı öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin 

en az B1 ve üstü düzeyine getirilmesi hedeflenir. Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara 

kayıtlı öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin ise İngilizce zorunlu hazırlık 

sınıfı için en az B2 ve üstü düzeyine, Almanca zorunlu hazırlık sınıfı için en az B1 düzeyine getirilmesi 

hedeflenir. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime Tabi Öğrenciler 

MADDE 6 — (1) Zorunlu 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 Hacı Bektaş Veli 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 sınıfı eğitimine kabul edilirler. Bu öğrenciler diğer 

hazırlık öğrencileri gibi bu yönerge hükümlerine tabidirler. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

MADDE 7 — (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokullarında hazırlık sınıfı zorunludur.  

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerin yabancı dil düzeyleri 

gerekirse Yüksekokul tarafından uygulanan yabancı dil yeterlik ve seviye belirleme sınavı ile 

belirlenir. Öğrenciler, yabancı dil yeterlik ve seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre uygun seviyede 

gruplara yerleştirilerek, yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler. 

(3) Yüksekokul gerekli gördüğü durumlarda ilgili akademik yılın/yarıyılın başında yüksekokul kurulu 

kararı ile akademik yıl/yarıyıl içerisindeki zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi uygulamalarına ve 

esaslarına dair değişikliğe gidebilir. 

 



 
 

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 

MADDE 8 — (1)  Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında kısmen veya tamamen 

yabancı dilde okutulan seçmeli derslere yer verilen Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Meslek 

Yüksekokullarında ve eğitim-öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda, Üniversite Senatosu 

kararı ve Senatoca belirlenen kontenjan sınırları içerisinde, hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. 

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla bir akademik yıldır.  

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alacak öğrenciler taleplerini akademik takvimde belirlenen 

tarihler içerisinde akademik birimlerine ya da Yüksekokula bildirirler. 

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayanlar yerleştirildikleri programa 

devam ederler. 

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayanlar bölümlerinde en az 2 (iki) en 

fazla 4 (dört) yarıyıl olmak ve haftada 4 (dört)  saatten fazla olmamak kaydı ile almaları gereken 

Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden AA not ortalaması ile muaf olurlar.  

 

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretim Süresi 

MADDE 9 — (1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi, Yüksekokul Müdürlüğünün önerisi 

üzerine Senato tarafından belirlenir. Her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. 

Yüksekokulun önerisi ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir. 

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim Avrupa Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçevesi 

(Common European Framework of Reference for Languages CEFR) dil seviyeleri esasına göre yapılır. 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü 

kanuni eğitim-öğretim süresine dâhil 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. 

 

Sınavlar, Değerlendirme ve İçerik 

MADDE 10 — (1) Hazırlık programında yeterlik ve seviye belirleme sınavı, ara sınav, küçük sınav, 

yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı uygulanır. 

(2) Sınav hazırlama birimi Yüksekokul içerisindeki var ise diğer birimlerle ve öğretim üyesi/ öğretim 

elemanları ile koordineli çalışmakla ve nesnel, güvenilir, geçerliliği yüksek sınavlar hazırlamakla 

yükümlüdür. Sınav hazırlama biriminde görevlendirilecek öğretim üyesi/ öğretim elemanları 

Yüksekokul Kurulu kararı ile akademik yıl/yarıyıl içerisinde süreli ya da süresiz olarak 

görevlendirilirler.  

(3) Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı zorunlu hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık 

sınıfından muaf olup olmayacaklarını ve aynı zamanda muaf olamayan öğrencilerin yabancı dil 

seviyelerini belirlemek için öğretim yılı başında yapılır. Yeterlik sınavlarına önceki yıllarda herhangi 

bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler de dâhil olmak üzere, yabancı dil hazırlık programından muaf 

olmak isteyen tüm öğrenciler katılabilir. 

(4) Yabancı dil yeterlik ve seviye belirleme sınavına girmek isteyen tüm öğrenciler, ilan edilen sınav 

tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle başvurmak zorundadırlar. 

Yabancı dil yeterlik ve seviye belirleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. 



 
 

MADDE 11 — (1) Kısmen yabancı dilde eğitim veren programlar için yapılan yeterlik ve seviye 

belirleme sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşama dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuma becerilerini ölçer. 

İkinci aşama, yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem 

kullanılır.  Notlar birinci aşamanın %50’ı, ikinci aşamanın %50’ı alınarak hesaplanır ve ortalaması 60 

(altmış) puan ve üzeri olan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılırlar. 

(2) Öğrenciler, puanlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için her iki aşamadan da en az 50 (elli) puan 

almak zorundadırlar.  Birinci aşamadan 50 (elli) puan ve üzeri alamayan öğrenciler ikinci aşamaya 

katılamazlar. 

MADDE 12 — (1) Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar için yapılan yeterlik ve seviye 

belirleme sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşama dil bilgisi, sözcük bilgisi ve okuma becerilerini ölçer. 

İkinci aşama yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Notlar birinci aşamanın   % 50’si, ikinci 

aşamanın % 50’si alınarak hesaplanır ve ortalaması 75 (yetmiş beş) puan ve üzeri olan öğrenciler 

başarılı olmuş sayılırlar. 

(2) Öğrenciler, puanlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için her iki aşamadan da en az 50 (elli) puan 

almak zorundadırlar. Birinci aşamadan 50 (elli) puan ve üzeri alamayan öğrenciler ikinci aşamaya 

katılamazlar. 

MADDE 13 — (1) Ara Sınavlar: Dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma (2. ve 4. ara sınavlarda) ve 

dinleme becerilerini ölçen sınavlardan oluşur ve toplam 4 (dört) ara sınav yapılır. Konuşma becerisini 

ölçen sınavlar sadece 2. ve 4. ara sınavlar içerisinde yer alır.  

MADDE 14 — (1)  Küçük Sınavlar: Program süresince haberli ya da habersiz olarak yapılan kısa 

süreli sınavlardan oluşur. Akademik yıl içerisinde toplam 6 (altı) küçük sınav yapılır.  

MADDE 15 — (1) Yıl Sonu Sınavı: İkinci yarıyıl sonunda zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarına 

yapılan iki aşamalı bir sınavdır. Birinci aşama dil bilgisi, sözcük bilgisi ve okuma becerilerini ölçer. 

İkinci aşama yazma ve dinleme becerilerini ölçer. Notlar birinci aşamanın % 50’si, ikinci aşamanın % 

50’si alınarak hesaplanır. Bu sınava yıl içi başarı notu ortalaması 40 (kırk) puan ve üzeri olan öğrenciler 

katılabilirler. Yıl içi başarı notu ortalamasının nasıl hesaplanacağı Tablo 1’de açıklanmıştır. 

(2) Yıl içi başarı notu toplamda 4 (dört) ara sınav, 6 (altı) küçük sınav, 2 (iki) portfolyo ve sınıf içi 

performans notlarından oluşur ve notların ağırlıklı ortalamaları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

TABLO 1. Yıl İçi ve Yılsonu Başarı Notunun Hesaplanması 
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 1. Ara sınav (1. Dönem) % 7,5  

 

 

 

% 60 

2. Ara sınav (1. Dönem) % 7,5 

3. Ara sınav (2. Dönem) % 7,5 

4. Ara sınav (2. Dönem) % 7,5 

1. Dönem küçük sınavlar (3 adet) % 7,5 

2. Dönem küçük sınavlar (3 adet) % 7,5 

 1. ve 2. Dönem portfolyo % 7,5 

 1. ve 2. Dönem sınıf içi başarı notu (Sınıf içi katılım, ders 

araç-gereç bulundurma, ödevler) 

% 7,5 

 Yıl Sonu Sınav Notu % 40 

 Toplam % 100 

 

(3) Yılsonu başarı notu, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlar ve isteğe bağlı hazırlık 

programları için 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış), tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar için 



 
 

ise 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmiş beş) puandır. Öğrencinin yılsonu başarı notu, yıl içi başarı notu 

ortalamasının % 60’ı ve yılsonu sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. Yılsonu başarı notunun nasıl 

hesaplanacağı, aşağıda bir örnekle gösterilmiştir. 

Yılsonu Başarı Notunun Hesaplanması 

 Yıl içi notunun % 60’ı + Yılsonu sınav notunun % 40’ı = Yılsonu başarı notu 

Örnek: 

Yıl içi başarı notu % 60 Yılsonu sınav notu % 40 = Yılsonu başarı notu 

75 45 80 32 45+32 = 77 

 

(4) Kısmen yabancı dilde eğitim veren programlarda ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı programında 

öğrencilerin yıl içi başarı notunun 80 (seksen) ve üzeri olması durumunda, tamamen yabancı dilde 

eğitim veren programlarda ise öğrencilerin yıl içi başarı notunun 85 (seksen beş) ve üzeri olması 

durumunda, öğrenciler yılsonu sınavına girmeden hazırlık sınıfında başarılı sayılırlar. 

MADDE 16 — (1) Bütünleme Sınavı: Yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere uygulanan 

sınavdır.  Bu sınava girebilmek için yılsonu sınavına girme hakkını elde etmiş olmak gerekir. 

Bütünleme sınavının başarı şartları, yılsonu sınavı ile aynıdır. 

MADDE 17 — (1) Mazeret Sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli kabul 

edilen öğrencilere, sadece ara sınavlar için akademik yılda en fazla 2 (iki) defa mazeret sınavı hakkı 

verilir. Mazeret sınavları, en az 7 (yedi) gün önceden duyurulmak kaydıyla, Yüksekokul Müdürlüğü 

tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. 

MADDE 18 — (1)  Sınav Sonucuna İtiraz: Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden 

itibaren yedi iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. 

Öğrenciler, öğretim üyesi/öğretim elemanının portfolyo ve sınıf içi başarı notuna ilişkin itirazda 

bulunamazlar. 

MADDE 19 — (1) Sınav içerikleri: Yüksekokul gerekli görülen durumlarda sınavların içeriğinde 

değişiklik yapabilir. 

 

Devam Durumu 

MADDE 20 — (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için 

hazırlık sınıfı derslerine devam zorunludur. Öğrenciler derslerin en az % 85’ine devam etmek 

zorundadır. Derslerin % 15’inden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Devamsızlıkları 

nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi yılsonu sınavı öncesinde ilan edilir. Devamsız ilan 

edilen öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. Sağlık raporları öğrencinin devam 

durumu için geçerli değildir. 

(2) Devamsızlıktan kalan öğrenciler yılsonu sınavına giremez. Zorunlu 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 ve seviye belirleme sınavına girip başarısız olurlarsa 

hazırlık sınıfını tekrar ederler, ancak bu öğrencilerin derse devam zorunluluğu yoktur. 

 

Başarı Durumu 

MADDE 21 — (1) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olan 

öğrencilerin transkriptlerine, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamladığı yazılır. 



 
 

(2)  ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan (Tablo 2 ve Tablo 

3) aldığını belgeleyemeyen ya da zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıtlı olarak 

bir yıllık devam koşulunu yerine getiren ancak başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfını tekrar ederler 

ve yerleştirildikleri eğitim programına başlayamazlar. 

(3) Öğrenci, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam koşulunu yerine getirmesine rağmen 

yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması hâlinde, talebi üzerine ÖSYM tarafından 

başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir 

programa, eşdeğer programın bulunmaması hâlinde yakın programlardan birine yerleştirilebilir. Ancak 

öğrencinin bunun için kayıt yaptırdığı yıl itibariyle üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği 

programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.  

(4) Bu yönerge hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programına 

yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır. 

 

TABLO 2. Kısmen Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlar İçin Eşdeğerlik Puanları 

 

TABLO 3. Tamamen Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlar İçin Eşdeğerlik Puanları 

Yabancı 

Diller 

Yeterlik  

Puanı 

TOEFL 

/ 

IBT 

 

PEARSON 

PTE 

CAE TestDaF 

TELC 

Deutsch 

GmbH 

DELF CELI DELE 

İngilizce 75 84 71 B - - - - - 

Almanca 75 - -   TDN 4 75 (C1) - - - 

Fransızca 75 - - - -   75 (DELF-B2) - - 

İtalyanca 75 - - - - - - 75 (CELI-B2 - 

İspanyolca 75 - - - - - -   

75 

(Nivel 

B2) 

 

Hazırlık Sınıfından Muaf Olma 

MADDE 22 — (1) Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık eğitiminden muaf sayılabilmeleri için aşağıda 

belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: 

a) Yeterlik ve seviye belirleme sınavından başarılı olmak, 

Yabancı 

Diller 

Yeterlik  

Puanı 

TOEFL 

/ 

IBT 

 

PEARSON 

PTE 

CAE TestDaF 

TELC 

Deutsch 

GmbH 

DELF CELI DELE 

İngilizce 60 72 55 C - - - - - 

Almanca 60 - -   TDN 3 60 (B2) - - - 

Fransızca 60 - -   -   60 (DELF-B1) - - 

İtalyanca 60 - -   - - - 60 (CELI-B1 - 

İspanyolca 60 - -   - - -   

60 

(Nivel 

B1) 



 
 

b) Son 3 (üç) yıl içinde, 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, 

c) Başka bir üniversitede, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlar için en az B1 ve üzeri, 

tamamen yabancı dilde eğitim veren programlardan İngilizce zorunlu hazırlık sınıfını en az B2 ve 

üzeri, Almanca zorunlu hazırlık sınıfını en az B1 düzeyinde tamamlamış olduğunu belgelemek, 

ç) Son 3 (üç) yıl içinde, bu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim 

görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan 

uluslararası geçerliği olan yabancı dil sınavlarından, en az aşağıdaki tablolarda görülen yabancı dil 

hazırlık sınıfı denklik puanını almış olmak. 

 

Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu 

MADDE 23 —  (1) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencileri takip eden yeterlik ve seviye belirleme 

sınavlarına hazırlamak amacıyla hazırlık sınıfı yaz okulu programı açılabilir. Yaz okuluna devam 

şartını yerine getiren ve yıl içi başarı notu, kısmen yabancı dilde eğitim veren programlarda en az 40 

(kırk), tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda ise en az 50 (elli) puan olup başarılı 

olamayan öğrenciler kayıt yaptırabilir. 

(2) Yaz okulu programı süresi 7 (yedi) hafta olup başlama ve bitiş tarihleri Yüksekokul Müdürlüğünün 

önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.  

(3) Yaz okulunda, haftada en az 24 (yirmi dört), en çok 30 (otuz) saat ders yapılır. Öğrenciler yaz 

okulunda derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Derslerin % 20’sinden fazlasına 

katılmayan öğrenci yaz okulu yeterlik sınavına giremez. 

(4) Yaz okulu sonunda yapılacak olan yaz okulu yeterlik sınavına sadece yaz okuluna katılan ve 

yaz okulu devamsızlık sınırını aşmamış olan öğrenciler katılabilir.  Yaz okulu sonunda yapılacak 

olan yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler takip eden akademik yılın başında uygulanacak olan 

Eylül ayı yeterlik ve seviye belirleme sınavına katılabilirler. 

(5) Yaz okulu sonunda yapılacak olan yeterlik sınavında geçme notu, kısmen yabancı dilde eğitim 

veren programlar için 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış), tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar 

için 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmiş beş) puandır. 

(6) Yaz okulunda 1 (bir) ara sınav, 2 (iki) küçük sınav ve 1 (bir) yaz okulu yeterlik sınavı uygulanır. 

Öğrencinin yaz okulunda başarı notu, ara sınav ve küçük sınavların % 60’ı ve yaz okulu yeterlik 

sınavının % 40’ı alınarak hesaplanır. 

(7) Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerden alınacak olan ücret, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zorunlu Yabancı Dil Derslerine ve Sınavlarına İlişkin Esaslar 

 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri 

MADDE 24 — (1) Zorunlu yabancı dil dersleri üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı 

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince almak zorunda oldukları yabancı dil 

dersleridir. Bu dersler haftada en az 2 (iki) saat olmak üzere düzenlenir.  



 
 

(2) Zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim üyesi/öğretim elemanları 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının talebi üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce 

görevlendirilir. 

(3) Yüksekokul, bünyesinde bulundurduğu akademik personeli daha etkin kullanmak adına üniversite 

akademik birimlerinde haftada 4 (dört) saati geçmeyen Yabancı Dil derslerini uzaktan eğitim yolu ile 

verme kararı alabilir. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muafiyet 

MADDE 25 — (1) Öğrencilerin zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olmaları için aşağıda 

belirtilen şartlardan en az birini yerine getirmiş olmaları gerekir: 

a) Yüksekokul Müdürlüğünce akademik yılın başında bir kereye mahsus yapılan Zorunlu Yabancı Dil 

Muafiyet Sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden, haftada 2 (iki) saat ders alıyorsa en az 50 (elli), 3 

(üç) saat ders alıyorsa en az 55 (elli beş), 4 (dört) saat ders alıyorsa en az 60 (altmış), 6 (altı) saat ders 

alıyorsa en az 65 (altmış beş) ve 6 (altı) saat üzeri ders alıyorsa en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

b) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri aldıklarını ve başarılı olduklarını 

belgelemek, 

c) Hazırlık programını başarı ile tamamlayan isteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri hem hazırlık 

programından başarılı olurlar hem de bölümlerinde en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) yarıyıl olmak üzere 

haftada 4 (dört) saatten fazla olmamak kaydı ile almaları gereken Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) 

derslerinden AA not ortalamasıyla muaf olurlar.  

(2) Öğrencinin, zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin diğer kararlar, kayıtlı olduğu 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu tarafından verilir. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinin Sınavları 

MADDE 26 — (1) Zorunlu yabancı dil derslerine ait akademik yıl/yarıyıl içindeki tüm sınavların 

hazırlanmasından bu yönergenin 10. maddesinin 2. fıkrasında adı geçen sınav hazırlama birimi 

sorumludur. 

 

Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Başarı Durumu 

MADDE 27 — (1) Zorunlu yabancı dil dersleri başarı durumu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. 

 

Yürürlük  

MADDE 28 — Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergeden 

önce yayınlanmış diğer Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürütme 

MADDE 29 — Bu Yönerge hükümlerini Rektör adına Yüksekokul Müdürü yürütür. 

 


