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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil 

hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile 

ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 —(1) Bu Yönerge, Nişantaşı Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık 

sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, Nişantaşı 

Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitülerdeki tüm ön lisans, lisans 

ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin almak zorunda oldukları hazırlık sınıfı eğitimi ile 

devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile 

sınavlarında, Rektörlük Makamının açılmasını öngördüğü yabancı dil eğitim-öğretim programları ve 

çeşitli yeterlik sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

(2) Bu yönergede yer almayan konularda Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(3) Öğrenci disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

 

Dayanak 

MADDE 3 — Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 49’uncu maddeleri, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği temel alınarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – Bu yönergede yer alan; 

a) Birim: Hazırlık eğitimi veren birimi, 

b) Bölüm: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünü, 

c) Bölüm Akademik Kurulu: Bölüm Başkanı başkanlığında toplanan ve Bölüm Başkan 

Yardımcıları, Hazırlık Sınıfı seviye koordinatörleri ile ön lisans ve lisans programlarındaki 

yabancı dil derslerini veren öğretim elemanlarından bir temsilcinin Bölüm Başkanı tarafından bir 
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yıl süre ile görevlendirilmesi ile oluşan kurulu, 

d) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını, 

e) CAE: Cambridge Advanced English Exam uluslararası sınavını, 

f) CEFR(Common European Framework of Reference for Languages): Ortak Avrupa Dil Referans 

Çerçevesini, 

g) ELAT (End of Level Achievement Test)/Seviye Sonu Başarı Sınavı’nı, 

h) Enstitü: Lisansüstü eğitim veren yükseköğretim birimini, 

i) FCE: First Certificate in English uluslararası sınavını, 

j) Hazırlık Eğitimi: Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini, 

k) Hazırlık Programı: Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını, 

l) İDMS (İngilizce Ders Muafiyet Sınavı): Öğretim dili Türkçe olan programların öğrencilerine 

zorunlu olarak verilen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olabilmek için 

uygulanan İngilizce ders muafiyet sınavını, 

m) IELTS (Genel/Akademik: International English Language Testing System / Uluslararası İngiliz 

Dili Sınav Sistemini, 

n) İSTS (İngilizce Seviye Tespit Sınavı): Öğrencilerin İYS’ye girmeye yeterli olduğunu belirlemek 

ve hangi seviyede İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim göreceğini belirleyen sınav 

o) İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı): Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için Yabancı Diller Bölümü 

tarafından yapılan ve okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma becerileri 

olmak üzere toplam dört beceriyi ölçen İngilizce Yeterlik Sınavını, 

p) Kurum dışı dil yeterlik belgesi: Üniversite dışında ulusal ve/veya uluslararası yetkili 

kurumlardan alınan belgeyi, 

q) MLPT (Mid-Level Progress Test)/Seviye içi Gelişim Testini, 

r) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

s) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini 

t) Öğretim elemanı: Yabancı Diller Bölümü’nde tam zamanlı veya ders saat ücretli görevlendirme 

usulü ile ders veren öğretim elemanlarını, 

u) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 

v) PTE (Academic): Pearson Test of English uluslararası sınavını, 

w) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü, 

x) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu, 

y) Seviye koordinatörü: Hazırlık Sınıfındaki her bir seviyedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını, 

z) Student Language In-Class Evaluation (SLICE)/Öğrenci Sınıf-içi Dil Değerlendirmesi’ni 

aa) TOEFL CBT: Test of English as a Foreign Language Computer-Based Test uluslararası sınavını 

bb) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test uluslararası sınavını, 

cc) TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language Paper-Based Test uluslararası sınavını, 

dd) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini, 

ee) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu, 

ff) YDB: Yabancı Diller Bölümünü, 

gg) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, 

hh) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu, 

ii) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını, 

jj) e-YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları e-Yabancı Dil Sınavını, 

kk) Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ll) e-YDS: ÖSYM tarafından yapılan e-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını ifade eder. 

mm) Yüksekokul: 4 yılık lisans bölümlerini içerek yükseköğretim kurumunu, 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi 
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Eğitim-öğretimin esasları 

MADDE 4 – (1) Yabancı Diller Bölümü’nde eğitim-öğretim ve sınavlar, Senato tarafından onaylanan 

akademik takvime göre yapılır. 

(2) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(3) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarının akademik programlarında yer alan Yabancı Dil 

I ve Yabancı Dil II dersleri ile akademik ve mesleki yabancı dil derslerinin içeriklerinin 

oluşturulması, uygulanması ve bu derslerle ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, Bölüm 

Başkanlığı tarafından yapılır. 

 

Hazırlık sınıfı öğrenim süresi ve başarı durumu 

MADDE 5 – (1) Üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı öğrenim süresine Senato tarafından karar 

verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Bölüm 

tarafından hazırlanır ve Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Hazırlık Programında 

eğitim-öğretim Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir akademik yılı 

kapsayan eğitim-öğretim süresi kadardır. 

(2) İngilizce Hazırlık Programında haftalık ders saati 20 saatten az olamaz. 

(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılayamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz 

öğretimine katılabilir. Yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi başlangıcında en az bir ara sınav 

ve bir yaz öğretimi sonu sınavı olmak koşuluyla ilan edilir. 

(4) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını karşılayamayan 

ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında Bölüm 

tarafından düzenlenen İYS’ye girebilirler.  

(5) Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyup başarısız olan öğrencilerden ilgili eğitim-

öğretim yılında eğitime aktif olarak devam etmeyip Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri 

kapsamında kendilerine tanınan iki yıllık hazırlık eğitimi süresini aşmamış öğrenciler de Bölüm 

tarafından düzenlenen İYS’ye girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercim 

Tercümanlık bölümleri için 75/100 puan ve yabancı dille eğitim yapan diğer programlar/bölümler 

için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olarak programlarındaki/bölümlerindeki 

eğitim öğretimlerine başlarlar. 

(6) Bu maddede belirtilen sürelerde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ikinci yıl sonuna kadar hazırlık sınıfı öğrenciliği statüsü 

devam eder.  

(7) Öğretim dili Türkçe olan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı 

öğrenciler için hazırlık programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında öğrenim gören 

öğrenciler; bu yönergenin 7’nci maddesinde belirtilen orta-öncesi seviyesini, seviye sonu genel 

değerlendirmede 60 ve üzeri puan alarak başarı ile tamamlamaları durumunda kayıtlı oldukları 

bölüm/programlarında yer alan İngilizce I dersinden; orta seviyesini de aynı koşullarda başarı ile 

tamamlayan öğrenciler de İngilizce I ve İngilizce II derslerinden kayıtlandıkları akademik birime  

dilekçeyle başvurarak muafiyet talebinde bulunabilirler. 

(8) Orta seviyeyi, seviye sonu genel değerlendirmede başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıtlı 

oldukları bölümlerde yer alan CSAR- Communication Skills and Academic Reporting I dersinden; 

orta-üstü seviyeyi, seviye sonu genel değerlendirmede başarıyla tamamlayan öğrenciler ise CSAR- 

Communication Skills and Academic Reporting I ve II derslerinden kayıtlandıkları akademik birime  
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dilekçeyle başvurarak muafiyet talebinde bulunabilirler.  

 

Derse devam yükümlülüğü 

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gören öğrenciler derslerin %80’ine devam etmekle 

yükümlüdür.  

(2) %20 devamsızlık süresi bir akademik yarıyıl veya yıl boyunca yapılacak haftalık derslerin 

toplamının %20’sine tekabül eder ve öğrencinin (sağlık raporu dâhil) mücbir sebeplerden dolayı 

kullanabileceği süreyi kapsar. Devam/devamsızlıklar günlük olarak imza karşılığı alınır. Devamsızlık 

saatlerinin takibinden öğrenciler kendileri sorumludurlar ve akademik yarıyıl veya yılsonunda 

öğrencinin devamsızlığıyla ilgili kararda Yabancı Diller Bölümü kayıtları esas alınır.  

(3) Hazırlık sınıfı öğretim elemanları öğrencilerin devam durumlarını günlük olarak OBİS YDB 

Modülüne girer ve bir kopyasını da Bölüm Başkanlığına sunar. Bölüm Akademik Kurulu kararıyla 

gerektiğinde devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrencilerin dönem ve yıl sonu genel 

değerlendirme sonuçlarına kurulun belirleyeceği oranda başarı puanı eklenebilir. 

(4) Mazeretleri nedeniyle derse katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren 3 (üç) iş 

günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Bölüm Akademik Kurulu tarafından 

uygun görülmesi halinde izinli sayılırlar. 

(5) Sınav ve uygulamalara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden 

itibaren (3) üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları ve mazeretlerinin Bölüm 

Akademik Kurulu tarafından Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmesi halinde mazeret sınavına girebilirler. 

(6) Özel durumlarını gösteren raporlarının YDB tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme 

engelli öğrencilere özel durumlarına uygun olarak sınav düzeni sağlanır. 

(7) Üniversiteyi temsilen sosyal, kültürel, sportif ve benzeri her türlü faaliyet ve organizasyonlara 

Rektörlük tarafından yapılacak görevlendirmeler ile katılan öğrenciler, görevli oldukları günlerdeki 

dersler ve sınavlardan mazeretli sayılır. 

(8) Ek kontenjanla, yatay/dikey geçişle ve YÖS kanalıyla kayıt yaptıran veya mücbir sebeplerle 

mazeretini belgeleyerek geç başlamak zorunda kalan ve hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin 

devam durumları hazırlık öğretimine başladıkları tarihten itibaren dikkate alınır. 

(9) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır. 

 

Eğitim-öğretim planı 

MADDE 7 – (1) Hazırlık Programında sınıflar CEFR seviyeleri esas alınarak belirlenmiş farklı 

seviyelerden oluşur. Bu seviyeler: başlangıç, temel düzey, orta-öncesi, orta düzey, orta-üstü ve ileri 

şeklinde adlandırılır. Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Bölüm Akademik Kurulu tarafından 

belirlenir. 

(2) Güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi döneminde, Bölüm tarafından ilan edilen sınav programı 

ve ders dağılım tablosu uygulanır.  
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Yabancı dil yeterlik sınavı 

MADDE 8 – (1) Üniversitenin yabancı dille eğitim-öğretim yapan ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerine, her eğitim-öğretim yılı başında Bölüm tarafından 

İSTS uygulanır. İSTS’de Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen asgari oranda başarı 

sağlayan öğrenciler, İYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu sınava; geçmiş seviyelerine bakılmaksızın 

önceki eğitim-öğretim yılında verilen hazırlık sınıfı eğitiminde ve yaz öğretiminde başarısız olmuş 

öğrenciler de girebilir. 

(2) Eğitim-öğretim yılının başında Bölümün düzenlediği İYS’den İngiliz Dili ve Edebiyatı ve 

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 75/100 puan ve yabancı dille eğitim yapan diğer 

bölümler için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar olarak) ve bölümlerindeki 

öğretimlerine başlarlar. 

(3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan İYS’de başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık 

eğitimi alırlar. 

(4) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin eğitim alacakları seviyeler İSTS başarı notlarına 

göre Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir. 

(5) Yerleştirildikleri seviyeye uygun olmadıkları değerlendirilen öğrenciler yazılı ve gerekçeli 

talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanının önerisi doğrultusunda Bölüm 

Akademik Kurulu kararı ile ilk 2 (iki) hafta içinde üst ya da alt seviyeye geçebilirler. Bu süreden 

sonra seviyeler arası geçişler yapılmaz. 

(6) İYS’ye veya İSTS’ye girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. Zorunlu olmasına 

rağmen İSTS’ye girmeyen öğrenci, Bölüm Başkanlığı tarafından en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına 

yerleştirilir. 

(7) İYS her eğitim-öğretim yılının başında ve güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi sonunda 

yapılır. Ayrıca, Rektörlükten gelecek yazılı ve gerekçeli talepler doğrultusunda ve YÖK takvimine 

uygun biçimde Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt 

işlemleri tamamlandıktan sonra İYS’ye girebilirler. 

(8) Güz yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye; 

a) Hazırlık sınıfında öğrenimine pre-intermediate ve üzeri seviyede bir sınıfta başlayan 

öğrenciler, 

b) Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olmuş öğrenciler sınava 

girme taleplerini kayıtlarını yeniledikten sonra sınavın yapılacağı tarihten en geç 10 (on) iş 

günü öncesine kadar YDB’ne yazılı olarak ileten öğrenciler, katılabilir. 

(9) Ek kontenjan ve dikey/yatay geçiş ve YÖS ile gelen uluslararası öğrenciler için yapılan İYS’ye 

yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen 

öğrenciler Bölüm Akademik Kurulu kararıyla hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa 

yerleştirilirler. 

(10) Öğretim dili Türkçe olan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrenciler için 

hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. 

 

Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları ve eşdeğerlik sınavları 

MADDE 9 – (1)  Üniversitenin Ön lisans/Lisans/Lisansüstü programlara yeni kabul edilen 

öğrencilerin İngilizce seviye ve yeterlikleri, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında 

Yabancı Diller Bölümü tarafından İSTS ve İYS sınavları ile belirlenir. 

(2) Hiçbir dönemde İYS ve İSTS için mazeret sınavı yapılmaz. 

(3) Pre-intermediate ve intermediate seviye grubunda başlayan ve dönem sonu seviye genel 

değerlendirme neticesinde 60 ve üzeri puan alan öğrenciler Güz Yarıyılı sonunda yapılacak olan 

İYS’ye girebilirler. Bahar Yarıyılı sonunda ise Hazırlık eğitimi gördükleri seviyelerin sonunda tüm 
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seviyeleri içeren genel değerlendirme sonunda en az 60 ve üzeri puan alan öğrenciler yılsonu İYS’ye 

katılabilirler. 

(4) En az son üç yılında, İngilizce dilinin resmi dil olarak konuşulduğu bir ülke vatandaşı veya o 

ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda 

tamamlayan öğrenciler geçerli belgeleri ibraz ettikleri takdirde İngilizce Hazırlık Programı’ndan 

muaf olmayı talep edebilirler. Bu öğrenciler, muafiyetlerinin onaylanması neticesinde doğrudan 

bölüm/programlarına başlarlar. 

(5) Başka bir Yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil ile eğitim veren bir bölüm/programda 

İngilizce Hazırlık Programı’nda son 2 (iki) yıl içinde öğrenim görmüş ve başarıyla tamamlamış veya 

İngilizce yeterlik sınavıyla hazırlık programından muaf olmuş öğrenciler, geçerli belgeleriyle 

Yabancı Diller Bölümüne muafiyet talebinde bulunabilirler ve ÜYK tarafından onaylandığı takdirde 

bölüm/programlarına başlayabilirler. 

(6) Hazırlık sınıfı eğitimi alarak başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere bitirdikleri seviyeyi 

gösteren İngilizce Dil Yeterlik Belgesi düzenlenir. 

(7) Dil yeterliği ve eşdeğerliği kabul edilen kurum dışı sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki 

tabloya göre uygulanır: 

 

Kurum Dışı Sınavlar Yeterlik Eşdeğerlik Tablosu 

Fakülte / Bölüm İYS 

(NU) 

YDS 

  

TOEFL 

PBT 

TOEFL 

iBT 
CAE FCE 

PTE 

(Academic) 

YÖKDİL 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 

İngilizce Mütercim 

Tercümanlık Bölümü  

75 75   

  

96 

  

B 

  

B2 

  

78 

  

80 

İngilizce eğitim-öğretim yapan 

diğer ön lisans ve lisans 

program ve bölümler  

60 60 
540-

543  
78 C 

  

B1 

  

55 

  

60 

 

Hazırlık Programı Mazeretler ve İtirazlar 

MADDE 10 — (1) Öğrenciler, sınavlara girmekte yükümlüdürler. Girilmeyen sınav notu -1 olarak 

değerlendirilir. 

(2) Öğrencilerden, vefat ve defin tarihlerinin belirlenmesi kaydıyla, birinci ve ikinci dereceden yakını 

vefat edenlerle; belgelenmek kaydıyla toplumsal olaylar, kazalar, doğal afetler ve hukuken mücbir 

sebepleri olanlar, seviye içi ve sonu sınavlar için mazeret sunma hakkına sahip olur. Küçük sınav, proje, 

sunum vb. için mazeret sınavı veya uygulaması yapılmaz. 

(3) Sağlık nedenleri ile sınavlardan mazeretli sayılmak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölümüne 

mazeretlerini açıklar dilekçe ile birlikte, tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık heyeti raporunu 

ibraz etmelidir. Gerekli görüldüğünde raporların geçerliliği ve mazerete uygunluğu hususunda YDB 

Akademik Kurulu karar verebilir. 

(4) Öğrencilerin, sınava girmelerine engel teşkil edecek mazeretlerini, bir dilekçe ile birlikte, 

Yabancı Diller Bölümü'ne mazeretin başladığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde bildirmesi 
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gerekir. Süresinde yapılan başvurular, Yabancı Diller Bölümünce, iş bu yönerge ve yasal mevzuat 

kapsamında değerlendirilerek kabul veya reddedilir. 

(5) Sağlık raporları, ait olduğu gün veya günlerdeki tüm ders ve sınavları kapsar. Raporlu öğrenci, 

raporlu olduğu tarihlerde yapılan sınavlara giremez. Sınavda bulunup, sınav sonrası rapor alan 

öğrenciler, girmiş oldukları sınavlar için mazeretli sayılmaz. 

(6) İş bu madde kapsamında öğrencinin mazeretli olduğu günler, raporlu geçirdikleri süre ve 

durumları Yabancı Diller Bölümünce değerlendirilerek karara bağlanır. Akademik bağlamda 

uygunluğu ve geçerliliği kabul edilen rapor tarihinin kapsadığı mazeret sınavları sadece söz konusu 

süredeki sınavlar için yapılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı 

yapılmaz. 

(7) İYS, Seviye içi ara sınav (MLPT) ve seviye sonu sınavlara (ELAT) ilk itiraz maddi hata açısından 

Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre 

yapılır. 

 

Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar 

MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 

sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, birinci ve ikinci 

yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. 

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri için Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Türkçe Ön lisans/Lisans programları/bölümleri için İngilizce Ders Muafiyet Sınavı esasları 

MADDE 12 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim-öğretim yapan ön lisans ve lisans programlarına yeni 

kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başında yapılan İngilizce Ders Muafiyet Sınavı’na 

(İDMS) girmekle yükümlüdürler. 

(2) İDMS sınavı her eğitim-öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyılları başında yapılır. Bu sınava her 

öğrencinin sadece bir kez girme hakkı vardır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen 

öğrencilere İDMS sınavı, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte bir kez yapılır. 

(3) Zorunlu olmasına rağmen İDMS sınavına katılmayan öğrenciler, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil 

II derslerini almakla yükümlüdürler. 

(4) Her yarıyıl başında yapılan İDMS’de öğrenciye, Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25’inci Maddesine göre alınan başarı notuna denk düşen 

harf notu verilir. 

(5) İDMS sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim kurumunda ya da 

Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini belgeleyenler ile 10’uncu 

maddenin 7’nci fıkrasında belirtilen Kurum Dışı Sınavlar Yeterlik Eşdeğerlik Tablosunda yer alan 

sınavlardan yeterli puana sahip olanlar Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden AA notu ile muaf 

olurlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 13 — Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 14 — 03 Haziran 2021 tarihli Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Muafiyet ve Sınav 

Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 — Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 — Bu yönerge hükümleri Nişantaşı Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür. 

 

 

 

 

 


