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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFI           
    EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve 

Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ön 

lisans, lisans ve lisansüstü programların Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıflarının eğitim-
öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen yabancı 

dil ve Türkçe hazırlık sınıflarının eğitim-öğretimine ilişkin hükümler ile ÖSYS (Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen koşulları kapsar.

(2) Bu Yönerge Esasları, yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilere de uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 ve 49’uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans 
ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Diller ve Türk Dili Bölüm 

Başkanlıklarını,
c) Bölüm Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü ve Türk Dili 

Bölüm Kurullarını, 
ç) Hazırlık Sınıfı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Diller ve Türk Dili 

Bölümlerinin Hazırlık Sınıflarını,
d) İlgili birim: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı bağlı ön lisans, lisans ve 

lisansüstü programlarının birimleri.
e) ÖİDB: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
f) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
g) Rektörlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
h) Seviye belirleme sınavı: Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin dil 

seviyesini belirleyen sınavı, 
ı) TDB: Türk Dili Bölümü,
i) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
j) YDB: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümünü,
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k) YDYS: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller ve Türk Dili 
Bölümlerinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

l) Yıl içi başarı puanı: Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin yıl içinde yapılan ara 
sınavlar, alternatif değerlendirmeler (ödev, sunum, portfolyo) ve kısa süreli sınavlardan 
(quiz) Bölüm Kurulu tarafından belirlenen ağırlıklarına göre elde edilen notunu,

m) Yıl sonu sınavı: Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıflarında ikinci yarıyıl sonunda 
verilen sınavı,

n) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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 ve Türkçe Hazırlık 
Sınıflılarında Eğitim-Öğretim ve Sınavlara 

İlişkin Esaslar

             Akademik kurullar
MADDE 5 – (1) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan 

akademik kurullardan;
a) Bölüm Kurulu, bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları, danışmanları ve 

program koordinatörlerinden oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile 
ilgili kararları alır. Bu kararlar, Senatonun onayına sunulur.

b) Akademik Kurul, tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşur. Kurul Başkanı, 
Bölüm Başkanıdır. Kurul, hazırlık sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve 
uygulanması ile ilgili çalışmaları planlar ve önerilerde bulunur.

Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Yabancı dil Hazırlık Sınıfında normal eğitim-öğretim süresi bir 

akademik yıldır; azami eğitim-öğretim süresi ise iki akademik yıldır.
(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, YDYS ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri, 

akademik takvimle düzenlenir. Akademik takvim, Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Senato 
tarafından belirlenir.

(3) Yabancı dil ve Türkçe hazırlık sınıflarında bir akademik yıl sonunda herhangi bir 
nedenle başarısız olan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam koşulları Bölüm Kurulu 
tarafından belirlenir.

(4) ÖSYM’nin yaptığı sınavlar veya eşdeğeri sınavlarla yeniden yerleştirilen 
öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi YDB ve TDB 
Hazırlık Sınıfına sadece bir akademik yıl devam edebilir.

(5) Bir akademik yıl, her biri en az on haftadan oluşan güz ve bahar olmak üzere iki 
yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Güz yarıyılı 
sonunda yarıyıl tatili verilir.

  Yabancı Dil yeterlik sınavı
MADDE 7 – (1) Zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıflarında bulunan 

programlara yerleştirilen öğrencilerin Yabancı Dil yeterlikleri, akademik yılın başında YDB 
ve TDB tarafından uygulanan YDYS ile belirlenir.
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(2)Sağlıkla İlgili Mazeretler, Doğal Afetler ve Bölüm Kurulunun mazeret olarak 
kabul edeceği diğer hallerde YDYS’ye girmeyenlere mazeret sınav hakkı verilir. 
Öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları istirahat raporlarının tümü, Bölüm Kurulu 
tarafından, bilimsel ve idari usullere göre düzenlenmiş olduğu gözetilerek değerlendirilip 
onaylandıktan sonra kabul edilir. Tereddüt halinde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri 
hakem kurum olarak görev yapar. Eş, anne, baba, çocuk ve kardeşin ağır hastalığı veya 
ölümü nedeniyle öğrencinin sınava giremediğini belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca 
uygun görülmesi halinde mazeret sınav hakkı verilir.

(3)YDYS’den İngilizce için 100 üzerinden 60, Türkçe için C1 düzeyinde puan 
alanlar, zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıfından muaf olurlar; yerleştirildikleri 
programa kayıt yaptırabilirler.

(4)ÖSYM tarafından yapılan merkezi ulusal sınavlardan İngilizce için 60; Türkçe 
için C1 düzeyinde puan alanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
sınavlardan Senatonun belirlediği puanı alanlar, zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık 
sınıfından muaf olup, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler.

Tablo 1: Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavlar ve Muaf Taban Puanları

HAZIRLIK 
EĞİTİMİ

SBU 
YDYS

YDS/eYDS
YÖKDİL 
/eYÖKDİL

IBT
TOEFL

TOEIC ITP
TOEFL

IELTS CPE /
CAE

PTE
Academic

İNGİLİZCE 
Muaf Taban 
Puanlar

60 60 72 650 500 5 C 55

(5) Ortaöğreniminin en az son üç yılını yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu 
bir ülkede ülke vatandaşlarının devam ettiği bir ortaöğretim kurumunda tamamladığını veya 
başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık okuyup başarılı olduğunu veya buna benzer 
durumlarını belgeleyenler eğitim öğretim yılı başında YDYS yapılmadan ilgili birimine 
başvurabilirler ve ilgili birimin yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucunda aldığı karar 
ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler.

(6) Hazırlık sınıfı öğrencisi, akademik yıl içinde bu maddenin 4’üncü bendindeki 
koşullardan birini sağladığını gösteren belgeyi sunduğu takdirde, ilgili birimin yönetim 
kurulunun kararıyla zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıfından başarılı sayılabilir. 
Yerleştiği bölümün derslerinin dönemlik olması halinde öğrenci 2. dönem ders kaydı 
yaparak bölümüne başlayabilir.

(7)Bu maddenin 4’üncü bendindeki değerlendirmenin yapılabilmesi için sınavı 
yapan kurumun belirlediği geçerlik süresi esas alınır. Sınavın geçerlik süresi belirtilmemişse; 
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınır esas alınır.

(8)Sağlık Bilimleri Üniversitesi YDYS sınav sonuç belgesinin geçerlik süresi 3 (üç) 
yıldır. Zorunlu Yabancı Dil ve Türkçe hazırlık sınıfından muafiyet başvuruları, YDYS sınav 
tarihinden en geç yedi gün önce öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birime yapılır.

(9) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hangi seviye grubunda eğitim göreceği, YDYS’den 
veya seviye belirleme sınavından aldıkları puana göre belirlenir. Seviye gruplarının haftalık 
ders saatleri, akademik yılın başında Bölüm Kurulu tarafından kararlaştırılır.
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  Başarı ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfında başarı ve değerlendirme koşulları Bölüm Kurulu 

tarafından belirlenir.
Senato tarafından karara bağlanır ve Üniversitenin resmî web sitesinden duyurulur.

(2) Devam koşulunu sağlayan öğrencinin, Hazırlık Sınıfında başarılı sayılabilmesi 
için şu iki koşuldan birini sağlaması gereklidir: a) Yıl içi başarı puanının 100 üzerinden 70 
ve üzeri (bu öğrenciler yılsonu sınavına alınmadan başarılı sayılır) olması veya b) Yıl içi 
başarı puanının %40’ı ile yılsonu sınavı puanının %60’ının toplamının 60 ve üzeri olması.

(3) Türkçe yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeyenler, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi TDB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavının sonucuna göre 
başlangıç (100 tam puan üzerinden 0-39 puan aralığı), orta öncesi (100 tam puan üzerinden 
40-74 puan aralığı) ve orta (100 tam puan üzerinden 75-100 puan aralığı) seviyedeki 
programlara yerleştirilir

(4) Bütünleme sınavına, devam koşulunu sağlayan ve yıl sonu sınavına girip de 
başarısız olan öğrenciler alınırlar. Bütünleme sınavından başarılı sayılabilmek için yıl içi 
başarı puanının %40’ı ile bütünleme sınavı puanının %60’ının toplamının 60 ve üzeri olması 
gereklidir. Bütünleme sınavından başarısız olan öğrenciler, izleyen akademik yılın başındaki 
YDYS’ye girebilirler.

(5) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 30. 
maddedeki mazeretler ve Bölüm Kurulunun kabul edeceği geçerli bir gerekçe nedeniyle ara 
sınava giremeyen bir öğrenci, mazeretini kanıtlayan belgelerle mazeretinin bitmesinden en 
geç beş iş günü içinde ilgili bölüme dilekçeyle başvuruda bulunur. Aksi takdirde, öğrencinin 
mazeret sınavı için yaptığı başvuru Bölüm Kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz. 
Kurul, öğrencinin mazeretinin haklı ve geçerli olduğuna hükmederse ara sınava giremeyen 
öğrenciye Bölüm Kurulu kararıyla mazeret sınavı verilir.

(6) Yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve kısa süreli sınavlar (quiz) için mazeret sınavı 
yapılmaz. Mazeret sınavına girmeyenlere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(7) Sınav sonucuna itiraz, sınav sonucunun ilanını izleyen günden başlayarak üç iş 
günü içinde ilgili bölüme dilekçeyle yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi 
hata tespit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınır ve Bölüm Kurulu kararıyla 3 iş 
günü içinde incelenir ve düzeltilir.

              Devam koşulu ve kayıt dondurma
MADDE 9 – (1) Hazırlık Sınıfında %75 oranında derslere devam zorunluluğu vardır. 

Mazeret durumları ile ilgili olarak bu yönergenin 7. maddesi hükümleri geçerlidir. Devam 
zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler, başarısız sayılırlar. Hazırlık programındaki 
eğitime devam edemez ve yıl sonu sınavı ile bütünleme sınavına giremezler. Ancak izleyen 
akademik yılın başındaki YDYS’ye girebilirler.

(2) Sağlık raporları süresince öğrenciler devamsız sayılır; derslere ve sınavlara 
giremezler. Bu süre içinde derslere veya sınavlara giren öğrencilerin sınav sonuçları geçersiz 
sayılır ve bu öğrenciler mazeret sınav hakkından yararlanamaz. Sağlık raporunun süresi 
bitmeden derslere ve sınavlara girebilmek için öğrencilerin sağlık durumlarının düzeldiğini 
yeni bir raporla belgelendirmesi gerekir.

(3) Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Programları bir yılı kapsadığından, öğrencilere 
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yarıyıl için kayıt dondurma hakkı verilmez.
(4) Ancak öğrenciler: a) sağlık, b) askerlik, c) maddi ve ailevi nedenler, ç) eğitim ve 

d) Yabancı Dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirme gerekçelerini belgeleyerek en geç ilgili 
akademik yılın ders kayıt-kayıt yenileme haftasının bitimine kadar ilgili bölüme dilekçeyle 
başvurmalıdır. Bu öğrencilere, bir defada 1 (bir) yıl süre kayıt dondurma hakkı verilebilir.

(5) Öğrencinin izin/ kayıt dondurma başvurusu, Bölüm Kurulunda incelenir ve karara 
bağlanır; alınan karar resmi yazı ile ÖİDB’ye bildirilir.

(6) Kayıt dondurma süresi biten öğrenciler, izleyen akademik yıl için kaydını 
yenileyebilir ya da akademik yılın başında yapılan YDYS’den veya Senatonun kabul ettiği 
merkezi ulusal ve uluslararası sınavlardan yeterli puanı alarak belgelendirmeleri durumunda 
yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler.

(7) Yabancı Dil veya Türkçe bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek için kayıt 
donduran öğrenciler, Hazırlık Sınıfına bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır. Bu izni, ikinci 
akademik yılında kullanan ve izleyen akademik yılın başında Yabancı dil veya Türkçe 
yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin Hazırlık Sınıfına tekrar devam hakkı yoktur. 
Bu öğrenciler, akademik yılın başında yapılan YDYS’den veya Senatonun kabul ettiği 
merkezi ulusal ve uluslararası sınavlardan yeterli puanı alarak yerleştirildikleri programa 
kayıt yaptırabilirler.

Başarısızlık
MADDE 10 – (1) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, azami süre sonuna 

kadar akademik yılın başındaki YDYS’den veya Senatonun kabul ettiği merkezi ulusal ve 
uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldıklarını belgelemelidir. Bu öğrenciler, YDYS’ye 
girebilmek için ilgili bölüme sınav başvurusu yapmalıdır. Azami süre sonunda Yabancı dil 
yeterliğini belgeleyemezlerse, bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Öğretim dili 
kısmen veya yabancı dilde olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler 
hakkında, 2547 Sayılı Kanun ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
uygulanır.

(2) Devam etmesine rağmen akademik nedenlerle başarısız olan öğrenciler, azami 
süre sonuna kadar akademik yılın başındaki YDYS’den veya Senatonun kabul ettiği merkezi 
ulusal ve uluslararası sınavlardan yeterli puanı aldıklarını belgelemelidir. Bu öğrenciler, 
YDYS’ye girebilmek için ilgili bölüme sınav başvurusu yapmalıdır. Azami süre sonunda 
Yabancı dil veya Türkçe dil yeterliğini belgeleyemezlerse, bu öğrencilerin program ile 
ilişikleri kesilir. Öğretim dili kısmen veya yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından 
ilişiği kesilen öğrenciler hakkında, 2547 Sayılı Kanun ile “Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

(3) Akademik nedenlerle başarısız olan öğrencilerin ikinci akademik yılda hazırlık 
sınıfına devam edebilmeleri için yıl içi başarı puanlarının İngilizce için 100 üzerinden en az 
30, Türkçe için en az 60 puan olması zorunludur. Aksi takdirde, bu öğrencilere hazırlık 
sınıfını tekrar hakkı verilmez ve yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirirler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi en fazla 1 (bir) yıldır. Bu süre öğrencilerin 
kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenciler isteğe bağlı olarak 
hazırlık okumak isterlerse, bu taleplerini Üniversiteye kayıt süresi içinde ilgili bölüme 
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dilekçeyle bildirmek ve akademik yılın başındaki YDYS’ye girmek zorundadır. İsteğe bağlı 
hazırlık sınıfı öğrencileri, birinci akademik yılın sonunda başarısız olursa yerleştirildikleri 
programa devam ederler.

(5) Türkçe Yeterlik Düzeyleri:

a) Türkçe programlara başvuran adaylar;
(1) Üniversitemiz SBÜYÖS Mülakat Sınavı ile ilgili programlara yerleşme hakkı 

kazanan YÖS Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtdışında 
bulunan Türk Liselerinden mezun öğrenciler için; eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan sonuca 
göre veya üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden 
(TÖMER) ya da Yunus Emre Enstitüsünden alınan C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesini 
getirmeleri halinde eğitimlerine başlayabilirler. C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine 
sahip olmayan öğrenciler SBÜ-TÖMER’e yönlendirilir. Üniversiteye yerleşmeye hak 
kazandığı tarihten itibaren 2 (iki) eğitim öğretim yılı sonunda C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik 
Belgesi yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Bu şartların; YÖS Türk statüsünde sınava başvuru hakkı kazanmış Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşları, Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı 
uyruklu öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.12.2020 tarihli ve E-
75850160-301.02.03-78628 sayılı yazısı gereği; Yurtdışından Öğrenci Kabul 
Kontenjanlarından yararlanarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan KKTC uyruklu 
öğrenciler için geçerli değildir. 

b) İngilizce (%30) programlara başvuran adaylar;    
(1)     Üniversitemiz SBÜYÖS Mülakat Sınavı ile ilgili programlara yerleşme hakkı 

kazanan YÖS Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtdışında 
bulunan Türk Liselerinden mezun öğrenciler en geç üçüncü eğitim-öğretim yılı başında Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan 
sonuca göre veya üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma 
Merkezlerinden (TÖMER) ya da Yunus Emre Enstitüsünden alınan C1 düzeyinde Türkçe 
Yeterlik Belgesini getirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen 
öğrencilerin 1 yıl süreyle kaydı dondurulur ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. 
Bu süre sonunda C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik şartını sağlayamayan öğrencilerin 
Üniversitede kayıtlı olduğu akademik birimden ilişiği kesilir.

(2)   Bu şartların; YÖS Türk statüsünde sınava başvuru hakkı kazanmış Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşları, Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı 
uyruklu öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.12.2020 tarihli ve E-
75850160-301.02.03-78628 sayılı yazısı gereği; Yurtdışından Öğrenci Kabul 
Kontenjanlarından yararlanarak Üniversitemize kayıt hakkı kazanan KKTC uyruklu 
öğrenciler için geçerli değildir. 
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          c)Türkçe programlara ve İngilizce %30 programlara başvuran adaylar için Avrupa  
      Ortak Dil Kriterlerine göre Türkçe Yeterlik Düzeyleri ve puan aralıkları şu şekildedir:

TÜRKÇE DİL 
YETERLİK
DÜZEYLERİ

PUAN ARALIKLARI AÇIKLAMALAR

A1 0-39 Türkçesi hiç yok

A2 40-59 Türkçesi yetersiz

B1 60-69

B2 70-79
Türkçesi kısa zamanda 
yeterli duruma gelebilir.

C1 80-89

C2 90-100
Türkçesi yeterli

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 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, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 

yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı
03.07.2018 2018-23-07

Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı
13.11.2018 2018-38-03

Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı
12.03.2020 2020-09-02

Yönerge Değişikliğinin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı
13.04.2021 2021-11-01


