T.C.
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN MUAFİYET YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamındaki Temel
İngilizce Bölümü, Türkçe Hazırlık Programı, Modern Diller Bölümü muafiyet ölçütlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDY) Temel İngilizce
Bölümü, Türkçe Hazırlık Programı ve Modern Diller Bölümü ile Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü (LEE) programlarının muafiyet işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Modern Diller Bölümünce yürütülen seçmeli statüde verilmekte olan ikinci yabancı dil dersleri bu
yönerge kapsamındaki muafiyet süreçlerine tabi değildir.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) AU : Altınbaş Üniversitesi
b) YDY : Yabancı Diller Yüksekokulunu
c) LEE : Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
d) Müdür : YDY Müdürünü
e) Bölüm : Temel İngilizce Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Türkçe Hazırlık Programını
f) TİB : Temel İngilizce Bölümünü
g) THP : Türkçe Hazırlık Programını
h) MDB : Modern Diller Bölümünü
i) Başkan : Temel İngilizce Bölümü, Modern Diller Bölümü ve Türkçe Hazırlık Programı Başkanlarını
j) Muafiyet : Hariç tutulmayı
k) Transkript : Not dökümünü
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön lisans Programları Dil Muafiyetleri
Türkçe Hazırlık Programı Muafiyet Koşulları
Türkçe Yürütülen Ön lisans Programları İçin İngilizce Muafiyet Koşulları
Madde 5- (1) Sağlık Meslek Yüksekokulunda Türkçe yürütülen ön lisans programlarında eğitime

başlayacak uluslararası öğrencilerin son iki yıla ait olmak şartıyla, B1 seviyesini tamamlamış
olacak şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen Türkçe eşdeğer notuna sahip olması gerekmektedir:
Sınav Türü*

Asgari Puan

Seviye Belirleme sınavında B1
bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde
tamamlamış olmak
Seviye Belirleme sınavında B1
AU DİLMER
bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde
tamamlamış olmak
Üniversitelerin Dil Merkezlerinin B1 tamamlamış
Seviye Belirleme ya da Kurs
Bitirme Sınavları
Yunus Emre Enstitüsü Seviye
B1 Tamamlamış
Belirleme ya da Kurs Bitirme
Sınavları

AU Yabancı Diller
Yüksekokulu Seviye
Sınavı

Avrupa Dil
Portfolyosu
(ADP)
Eşdeğeri
B1 Tamamlamış

B1 Tamamlamış

B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış

* Yüksekokulumuz hazırlık programlarından muaf olmak üzere belge ile başvuru yapacak öğrenciler

için son başvuru tarihi Üniversitemiz akademik takvimine göre ekle -sil haftasının son günü olarak
belirlenmiştir.
(2) Eğitim dili %100 Türkçe olan Lisans veya Lisansüstü başka bir programı bitirmiş veya kayıtlı;
Yeni kayıt, Transfer Uluslararası öğrencilerin Türkçe hazırlık programından muafiyeti için
aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla eğitim aldığı kurumun eğitim dilinin %100 Türkçe
olduğunu kanıtlayan resmî belge sunmak,
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla GNO’nın asgari 2,00 olduğunu gösterir transkript vermiş
olmak.
(3) Resmî dili Türkçe olan bir ülkenin vatandaşı olan öğrencilerin Türkçe hazırlık programından
muafiyeti için aşağıdaki şartların sağlaması gerekmektedir:
• O ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren belgenin aslını sunmak (kimlik/pasaport)
• En az son 3 (üç) yılında, Türkçenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında, ortaöğretimini tamamladığını gösteren
transkript ve diploma ibraz etmek

Lisans Programları Dil Muafiyetleri
Temel İngilizce Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Koşulları
Madde 6- Altınbaş Üniversitesinde Temel İngilizce Bölümü İngilizce Hazırlık Programı kapsamında
belge ile hazırlık programından muafiyet durumu aşağıdaki koşullara göre belirlenmektedir:
(1) 2 (iki) yıldan eski olmamak şartıyla, İngilizce hazırlık programından muafiyeti için öğrencilerin,
Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından tanınan uluslararası
İngilizce yeterlik sınavlarından aşağıdaki tabloda belirtilen minimum puanı aldıklarını gösteren
orijinal belgeyi sunmaları gerekmektedir:

Sınav Türü
Yabancı Diller Yüksekokulu Yeterlik Sınavı
TOEFL IBT
TOEFL ITP
PTE Akademik
CAE
CPE
YDS-YÖKDİL
EmSAT
AU DİLMER

Geçerlilik Süresi
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl
2 yıl

Asgari Puan
60
65
500
55
C
C
80
1250
60

* Yüksekokulumuz hazırlık programlarından muaf olmak üzere belge ile başvuru

yapacak öğrenciler için son başvuru tarihi Üniversitemiz akademik takvimine göre ekle
-sil haftasının son günü olarak belirlenmiştir.
(2) 5 (beş) yıldan eski olmamak şartıyla, başka bir üniversitedeki İngilizce hazırlık programında
eğitim almış öğrencilerin İngilizce hazırlık programından muafiyeti için aşağıdaki şartların
sağlaması gerekmektedir:
• B2 seviyesinde eğitim alıp başarılı olduğunu gösterir belge sunmak
• B2 seviyesi sonrasında yapılan Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olduğunu gösterir belge sunmak
• Başka bir üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmiş ve başarılı olduğuna ilişkin belgeyi
sunmak
(3) Eğitim dili %100 İngilizce olan Lisans veya Lisansüstü başka bir programı bitirmiş veya kayıtlı;
Yeni kayıt, Transfer (Uluslararası) ve Yatay geçiş (Türk) öğrencilerin İngilizce hazırlık
programından muafiyeti için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla eğitim aldığı kurumun eğitim dilinin %100 İngilizce
olduğunu kanıtlayan resmî belge sunmak
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla GNO’nın asgari 2,00 olduğunu gösterir transkript vermiş
olmak.
(4) Resmî dillerinden biri İngilizce olan bir ülkenin vatandaşı olan öğrencilerin İngilizce hazırlık
programından muafiyeti için aşağıdaki şartların sağlaması gerekmektedir:
• O ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren belge sunmak (kimlik/pasaport)
• En az son 3 (üç) yılında, İngilizcenin resmî dillerinden biri olduğu ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği, eğitim dili İngilizce olan kurumlarda tamamladığını gösteren
transkript veya diploma ibraz etmek (Nijerya vatandaşı öğrenciler için WAEC sınav sonuç
belgesi ve Pakistan vatandaşı öğrenciler için GCE-AL sisteminde eğitim aldığını gösterir OLevel veya A-Level belgeleri yeterlidir)
(5) İngilizcenin resmî dillerden biri olduğu bir ülkede (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, ABD,
Yeni Zelanda vd.) eğitim dili İngilizce olan ortaöğrenim kurumlarında eğitimini tamamlamış
olan öğrencilerin İngilizce hazırlık programından muafiyeti için aşağıdaki şartları sağlaması
gerekmektedir:
• En az son 3 (üç) yılında, İngilizcenin resmî dillerden biri olduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında, ortaöğretimini tamamladığını gösteren
transkript veya diploma ibraz etmek
(6) Lise eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciler, en az son 3 (üç) yılında, eğitim dili tümüyle
İngilizce olan bir liseden mezun olduğunu belge ile kanıtlamaları durumunda İngilizce hazırlık
programından muaf sayılırlar.

Temel İngilizce Bölümü Seviye Belirleme Sınavı Muafiyet Koşulları
Madde 7(2) 3 (üç) yıldan eski olmamak şartıyla Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu TİB
tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavına girip herhangi bir sebepten kayıt sildirme, dondurma
işlemi yaptıran öğrenciler, sınav sonuçlarını kayıt canlandırma, yenileme işleminde kullanabilirler.
(3) Her öğrencinin seviye belirleme sınavına 1 (bir) kez girme hakkı bulunmaktadır. Geçerli mazereti
YDY Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci ayrıca mazeret sınavına girebilir.
(4) Uzaktan yapılan sınavlarda teknik aksaklık yaşadığını beyan eden ve bu durumu sınavı takip eden 5
iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokuluna (veya üniversitemizin ulaşabildiği herhangi bir
birimine) bildiren öğrenciler için ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da benzeri bir problem
yaşayan ve başarısız olan öğrencilere son kez üniversitemize gelerek kampüste düzenlenecek sınava
girme hakkı tanınır, bu hakkını kullanmayan öğrencilere başka bir hak tanınmaz.

Türkçe Hazırlık Programı Muafiyet Koşulları
Madde 8- Altınbaş Üniversitesinde Türkçe Hazırlık Programı kapsamında belge ile hazırlık
programından muafiyet durumu aşağıdaki koşullara göre belirlenmektedir:
(2) 2 (iki) yıldan eski olmamak şartıyla, Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş,
Uluslararası geçerliliği kabul edilen sınavlardan veya YÖK tarafından onaylı dil merkezlerinin
Türkçe yeterlik sınavlarından B2 düzeyinde orijinal belge ibraz etmek,
(3) 5 (beş) yıldan eski olmamak şartıyla, başka bir üniversitedeki Türkçe Hazırlık programında
eğitim almış öğrencilerin Türkçe hazırlık programından muafiyeti için aşağıdaki şartların
sağlaması gerekmektedir:
• B2 seviyesinde eğitim alıp başarılı olduğunu gösterir belge sunmak
• B2 seviyesi sonrasında yapılan Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olduğunu gösterir belge sunmak
Yukarıdaki hususlar dışında, aşağıdaki durumlar için muafiyet onayı gerçekleştirilemez:
• Başka bir üniversitede hazırlık programını bitirmemiş ancak sadece bir yeterlik sınavına girmiş
olmak
• Başka bir üniversiteden alınan seviye belirleme sınav sonuç belgesi getirmek
(4) Eğitim dili %100 Türkçe olan Lisans veya Lisansüstü başka bir programı bitirmiş veya kayıtlı;
Yeni kayıt, Transfer Uluslararası öğrencilerin Türkçe hazırlık programından muafiyeti için
aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla eğitim aldığı kurumun eğitim dilinin %100 Türkçe
olduğunu kanıtlayan resmî belge sunmak,
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla GNO’nın asgari 2,00 olduğunu gösterir transkript vermiş
olmak.
(5) Resmî dili Türkçe olan bir ülkenin vatandaşı olan öğrencilerin Türkçe hazırlık programından
muafiyeti için aşağıdaki şartların sağlaması gerekmektedir:
• O ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren belgenin aslını sunmak (kimlik/pasaport)
• En az son 3 (üç) yılında, Türkçenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında, ortaöğretimini tamamladığını gösteren
transkript ve diploma ibraz etmek

Modern Diller Bölümü Muafiyet Koşulları
Madde 9- (1) Altınbaş Üniversitesinde önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi kapsamında İngilizce ve
Türkçe derslerine ait muafiyet durumları iki ana bölüme ayrılmaktadır;
A. İngilizce eğitim yapan bölümler kapsamında “Yabancılar için Türkçe (TURK101-TURK102)”
dersleri ile ilgili muafiyet
B. B. Türkçe Eğitim Yapan Bölümlerde İngilizce Dersleri (ENG111-ENG112) ile ilgili muafiyet
(2) Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu MDB kapsamında muafiyet sınav tarihleri
akademik takvimde ilan edilir. Muafiyet sınavlarına ilgili eğitim öğretim yılına yeni kayıt yaptırmış
öğrenciler ile hazırlık programını (İlgili akademik yıl veya bir önceki güz dönemi bitiminde)
tamamlayan öğrenciler katılım gösterebilirler. İlgili sınavların telafisi yapılmamaktadır.
A. İngilizce eğitim yapan bölümler kapsamında Yabancılar için Türkçe (TURK101- TURK102
Kodlu) derslerinden muaf tutulmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
(1) Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu muafiyet sınavından
başarılı olmak:
• TURK101- TURK102 kodlu derslerin muafiyet sınavlarında aşamalı olarak ilgili bölümlerden
%50 doğru yanıt vermeleri halinde, muaf tutulurlar,
(2) Son iki yıl geçerli olmak üzere A2 Sertifikası kapsamında YÖK tarafından onaylı Dil Merkezi
Sertifikası ibraz etmek,
(3) AU DİLMER veya Yunus Emre Enstitüsü A2 Sertifikası ibraz etmek,
(4) Başka bir üniversitenin Lisans programını bitirmiş veya kayıtlı; Yeni kayıt, Transfer Uluslararası
öğrenciler için:
• Son 3 (üç) yıla ait olmak kaydıyla, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede bu dersleri alıp başarılı
olduğuna dair belge ibraz etmek,
(5) En az son 3 (üç) yılında, Türkçenin resmî dillerden biri olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının
devam ettiği eğitim kurumlarında ortaöğretimini tamamlayanlar için bu yıllara ait transkript ve diploma
ibraz etmek,
B. Türkçe eğitim yapan bölümlerde İngilizce (ENG111-ENG112 Kodlu) derslerinden muaf
tutulmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
(1) Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapmış olduğu muafiyet sınavından
başarılı olmak,
• ENG 111 – ENG 112 kodlu derslerin muafiyet sınavlarında aşamalı olarak ilgili bölümlerden %50
doğru yanıt vermeleri halinde, muaf tutulurlar,
(2) Son iki yıl geçerli olmak üzere A2 Sertifikası kapsamında Üniversitemiz tarafından kabul edilen
Dil Sertifikası ibraz etmek,
(3) Üniversitemiz TİB İngilizce Yeterlik Sınavından asgari 60 (altmış) puan almış olmak,
(4) Başka bir üniversitenin Lisans programını bitirmiş veya kayıtlı; Yeni kayıt, Transfer öğrenciler
için:
• Son 3 (üç) yıla ait olmak kaydıyla, daha önce öğrenim gördüğü üniversitede bu dersleri alıp başarılı
olduğuna dair belge ibraz etmek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Dil Muafiyetleri
İngilizce Yürütülen Yüksek Lisans Programları İçin İngilizce Muafiyet Koşulları
Madde 10- (1) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde İngilizce yürütülen Yüksek Lisans Programlarında
eğitime başlayabilmek için öğrencinin son 2 (iki) yılda alınmış olmak şartıyla A2 seviyesini tamamlamış
olacak şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen İngilizce eşdeğer notuna sahip olması gerekmektedir:

Sınav Türü*

Asgari Puan

AU Yabancı Diller
Yüksekokulu Seviye
Sınavı

Seviye Belirleme sınavında A2
bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde
tamamlamış olmak
Seviye Belirleme sınavında A2
bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde
tamamlamış olmak
60
337
30
C
C
50

AU DİLMER

TOEFL IBT
TOEFL ITP
PTE Akademik
CAE
CPE
YDS-YÖKDİL

Avrupa Dil
Portfolyosu
(ADP)
Eşdeğeri
A2 Tamamlamış

A2 Tamamlamış

A2 Tamamlamış
A2 Tamamlamış
A2 Tamamlamış
A2 Tamamlamış
A2 Tamamlamış
A2 Tamamlamış

* Yüksekokulumuz hazırlık programlarından muaf olmak üzere belge ile başvuru yapacak öğrenciler

için son başvuru tarihi Üniversitemiz akademik takvimine göre ekle -sil haftasının son günü olarak
belirlenmiştir.
(2) Eğitim dili %100 İngilizce olan Lisans veya Lisansüstü başka bir programı bitirmiş veya kayıtlı;
Yeni kayıt, Transfer (Uluslararası) ve Yatay geçiş (Türk) öğrencilerin İngilizce hazırlık
programından muafiyeti için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla eğitim aldığı kurumun eğitim dilinin %100 İngilizce
olduğunu kanıtlayan resmî belge sunmak
• 5 (beş) yıldan eski olmamak kaydıyla GNO’nın asgari 2,00 olduğunu gösterir transkript vermiş
olmak.
(3) Resmî dillerinden biri İngilizce olan bir ülkenin vatandaşı olan öğrencilerin İngilizce hazırlık
programından muafiyeti için aşağıdaki şartların sağlaması gerekmektedir:
• O ülkenin vatandaşı olduğunu gösteren belge sunmak (kimlik/pasaport)
• En az son 3 (üç) yılında, İngilizcenin resmî dillerinden biri olduğu ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği, eğitim dili İngilizce olan kurumlarda tamamladığını gösteren
transkript veya diploma ibraz etmek (Nijerya vatandaşı öğrenciler için WAEC sınav sonuç
belgesi ve Pakistan vatandaşı öğrenciler için GCE-AL sisteminde eğitim aldığını gösterir OLevel veya A-Level belgeleri yeterlidir)
(4) İngilizcenin resmî dillerden biri olduğu bir ülkede (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, ABD,
Yeni Zelanda vd.) eğitim dili İngilizce olan ortaöğrenim kurumlarında eğitimini tamamlamış
olan öğrencilerin İngilizce hazırlık programından muafiyeti için aşağıdaki şartları sağlaması
gerekmektedir:
• En az son 3 (üç) yılında, İngilizcenin resmî dillerden biri olduğu bir ülkede, o ülke
vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında, ortaöğretimini tamamladığını gösteren
transkript veya diploma ibraz etmek

(5) Lise eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciler, en az son 3 (üç) yılında, eğitim dili tümüyle
İngilizce olan bir liseden mezun olduğunu belge ile kanıtlamaları durumunda İngilizce hazırlık
programından muaf sayılırlar.

Doktora Programları İngilizce Muafiyet Koşulları
Madde 11 - Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen doktora programlarında eğitime başlayabilmek
için Türk veya Uluslararası tüm öğrencilerin son 2 (iki) yıla ait olmak şartıyla , B1 seviyesini
tamamlamış olacak şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen İngilizce eşdeğer notuna sahip olması
gerekmektedir :
Sınav Türü*

Asgari Puan

Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP)
Eşdeğeri

AU Yabancı Diller
Yüksekokulu Seviye
Sınavı
AU DİLMER

Seviye Belirleme sınavında B1 bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde tamamlamış
olmak

B1 Tamamlamış

Seviye Belirleme sınavında B1 bölümünün
%60ını başarılı bir şekilde tamamlamış
olmak
66
460
50
C
C
55

B1 Tamamlamış

TOEFL IBT
TOEFL ITP
PTE Akademik
CAE
CPE
YDS-YÖKDİL

B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış
B1 Tamamlamış

*Yüksekokulumuz hazırlık programlarından muaf olmak üzere belge ile başvuru yapacak öğrenciler
için son başvuru tarihi Üniversitemiz akademik takvimine göre ekle -sil haftasının son günü olarak
belirlenmiştir.
* Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca
uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de
yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.
Türkçe Yürütülen Yüksek Lisans Programları İçin Uluslararası Öğrenci Türkçe Muafiyet
Şartları
Madde 12- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında eğitime
başlayacak uluslararası öğrencilerin son 2 (iki) yıla ait olmak şartıyla, A2 seviyesini tamamlamış olacak
şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen Türkçe eşdeğer notuna sahip olması gerekmektedir:

Sınav türü*

Asgari Puan

AU DİLMER Seviye Belirleme Sınavı

A2 tamamlamış

AU Yabancı Diller Yüksekokulu Seviye
Belirleme Sınavı

A2 tamamlamış

Üniversitelerin Dil Merkezlerinin Seviye
Belirleme ya da Kurs Bitirme Sınavları

A2 tamamlamış

Yunus Emre Enstitüsü Seviye Belirleme ya da
Kurs Bitirme Sınavları

A2 tamamlamış

Türkçe Yürütülen Doktora Programları İçin Uluslararası Öğrenci Türkçe Muafiyet Şartları
Madde 13- Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Türkçe yürütülen doktora programlarında eğitime
başlayacak uluslararası öğrencilerin son 2 (iki) yıla ait olmak şartıyla, B1 seviyesini tamamlamış olacak
şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen Türkçe eşdeğer notuna sahip olması gerekmektedir:

Sınav türü*

Asgari Puan

AU DİLMER Seviye Belirleme Sınavı

B1 tamamlamış

AU Yabancı Diller Yüksekokulu Seviye
Belirleme Sınavı

B1 tamamlamış

Üniversitelerin Dil Merkezlerinin Seviye
Belirleme ya da Kurs Bitirme Sınavları

B1 tamamlamış

Yunus Emre Enstitüsü Seviye Belirleme ya da
Kurs Bitirme Sınavları

B1 tamamlamış

Yürürlük
Madde 14- (1) Bu Yönerge Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Yasal Dayanaklar
İlgili Kurul

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Karar Maddesi

Senato

24/12/2019

2019/14

Karar 10

09/01/2020

2020/01

Karar 14

Mütevelli Heyeti

Yönergede Yapılan Değişikliğe İlişkin Yasal Dayanaklar
İlgili Kurul

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Karar Maddesi

Senato

03/07/2020

2020/13

Karar 2

Mütevelli Heyeti

23/07/2020

2020/05

Karar 7

Senato

16/10/2020

2020/18

Karar 1

Mütevelli Heyeti

12/11/2020

2020/09

Karar 4

Senato

04/12/2020

2020/20

Karar 4

Mütevelli Heyeti

07/01/2021

2021/01

Karar 15

