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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün 22.07.2016 tarih ve 69435 sayılı yazısı. 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ıııcı maddesi öğretim dili kısmen 
veya tamamen yabancı dilde olan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil hazırlık 
sınıflan eğitimi için yapılan yabancı dil yeterlilik ve seviye tespit sınavlarım, 7 inci maddesi öğretim dili 
Türkçe olan programlara ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine ilişkin hükümleri 
içermekte olup, ayrıca adı geçen yönetmeliğin 6 mcı maddesinin dördüncü fikrasmda "... sınavlarda 
alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafindan belirlenen sınav 
geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim 
Kurulu tarafindan belirlenir." hükmü uyarınca 01/06/2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında, 
yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu yabancı dil sınıfları ile zorunlu 
yabancı dil derslerinin değerlendirilmesinde KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçlan için 
belirlenen 5 yıl geçerlilik süresinin Türkçe veya yabancı dille eğitim verilen doktora programlarına 
yapılan başvurularda istenen 55 yabancı dil puanı için de geçerli olup olmadığı hususundaki görüş 
isteyen yazısı 03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş; söz konusu 
geçerlilik süresinin Türkçe veya yabancı dille eğitim verilen doktora programlanna yapılan başvurularda 
istenen 55 yabancı dil puanında da geçerli olduğuna karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Evrak teyidi https-y/ebvs.yok.gov.tr/docuplns/integration/yok/SigııQıeckLaspx?FiIeDocID=ed29725f-e81d-4333-a5f7-853714c43e3c adresinden yapılabilir. 
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