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SANKO ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; SANKO Üniversitesi İngilizce Bölümü
tarafından yürütülen İngilizce derslerinin, düzey belirleme ve muafiyet sınavları ile eğitimöğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, SANKO Üniversitesinde okutulan İngilizce dersi
uygulama usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 5’inci ve 14’üncü maddelerine, ayrıca 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) (Değişik:09.10.2017-2017/11 Senato K.) DBMS: Düzey Belirleme ve Muafiyet
Sınavını,
b) İngilizce Bölüm Başkanlığı (İBB): SANKO Üniversitesi İngilizce Bölümünü,
c) (Değişik: 09.10.2017-2017/11 Senato K.) İngilizce Dersleri: Üniversiteye kayıt
yaptıran öğrencilerin, muafiyet hakkı kazanamadıkları takdirde almak zorunda oldukları Tıp
Fakültesi için 4 (dört), Sağlık Bilimleri için 2 (iki) yarıyıl devam eden Temel İngilizce
derslerini,
ç) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: SANKO Üniversitesi Senatosunu,
e) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Ara sınav, yeterlilik, muafiyet ve genel
sınavların içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi için İngilizce Bölümü tarafından görevlendirilen en az 3 (üç) kişiden
oluşturulan komisyonu,
f) (Değişik:12.10.2016-2016/14 Senato K.) Mesleki İngilizce Dersi: Öğrencilerin kendi
meslek alanlarında literatür takibi ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek için seçmeli olarak
verilen İngilizce derslerini,
g) Üniversite: SANKO Üniversitesini,
İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Eğitim-Öğretimi ile ilgili Esaslar
İngilizce Eğitiminin Amacı
MADDE 5 – (1) İngilizce eğitimi temel ve mesleki olmak üzere iki düzeyde
verilmektedir.
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a) Temel İngilizce eğitiminin amacı, öğrencilere, alanlarında İngilizce kaynaklardan
yararlanabilmek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek, uluslararası etkinlikleri takip
edebilmek için gerekli İngilizce dil becerilerini kazandırmak, İngilizcenin temel kurallarını
öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır. İngilizce eğitimi, tüm lisans
programları için zorunludur.
b) Mesleki İngilizce eğitiminin amacı, öğrencilerin kendi meslek alanlarında literatür
takibi yapabilmeleri ve iletişim becerileri kazanmalarıdır.
Eğitim-Öğretim Süresi
MADDE 6 – (Değişik:09.10.2017-2017/11 Senato K.)
(1) Sağlık Bilimleri Fakültesi için Temel İngilizce eğitimi 2 (iki), Mesleki İngilizce
eğitimi seçmeli ders olarak 4 (dört) yarıyılda verilmektedir.
(2) Tıp Fakültesi için Temel İngilizce eğitimi 4 (dört) yarıyılda verilmektedir. Mesleki
İngilizce eğitimi zorunlu ders olarak 2 (iki) yarıyılda verilmektedir.
Düzey Belirleme Sınavı
MADDE 7– (1) DBS’nin amacı, öğrencilerin İngilizce derslerinden muaf olup
olmadıklarını ve muaf olamayanların İngilizce sınıfında hangi düzeyden öğrenim göreceğini
belirlemektir.
(2) (Değişik:12.10.2016-2016/14 Senato K.) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ara
sınıflardan istekli olan öğrenciler DBS’ye girerler. DBS ilan edilen tarih ve saatte İBB
tarafından güz yarıyılı başında uygulanır. Sınav salonları ve yerleri, sınavda uyulacak kurallar
ve sınavlarla ilgili tüm duyurular Üniversite’nin web sayfasından duyurulur.
(3) Öğrencilerin DBS’ye girebilmeleri için yanlarında Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından verilen öğrenci kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport
bulundurmaları gerekir. Adı geçen belgelerden en az birisi yanında bulunmayan öğrenciler
sınava alınmaz ve sınavdan başarısız sayılır.
(4) (Ek fıkra: 09.10.2017-2017/11 Senato K.) Öğrencilerin DBMS’ye bir akademik yıl
içerisinde sadece bir kere girme hakkı vardır.
İngilizce Sınıflarının Oluşturulması
MADDE 8 – (1) Temel İngilizce Dersleri Kur Sistemi: A1 (başlangıç), A1+ (başlangıç
üstü), A2 (orta altı), A2+ (ileri orta altı), B1 (orta), B1+ (ileri orta) olarak altı düzeye
ayrılmaktadır. İBB gerekli gördüğü durumlarda düzey sayısını değiştirebilir.
(2) (Değişik:09.10.2017-2017/11 Senato K.) Temel İngilizce eğitiminde öğrenciler,
DBMS’den aldıkları puanlara göre dil yetilerine uygun kurlara yerleştirilir. Öğrencilerin ders
programlarında Sağlık Bilimleri Fakültesi İngilizce I için ENG101 ve İngilizce II için ENG102;
Tıp Fakültesi İngilizce I için ENG111, İngilizce II için ENG112, İngilizce III için ENG211 ve
İngilizce IV için ENG212 kodları bulunmaktadır ve her bir ders için alt düzey grupları
oluşturulabilir. DBMS’ye girmeyen öğrenciler en alt seviyedeki kurdan başlarlar.
(3) Mesleki İngilizce derslerinde kur sistemi uygulanmaz.
Temel İngilizce Eğitimi’nden Muafiyet
MADDE 9 – (1) (Mülga:12.10.2016-2016/14 Senato K.)
(2) Son 3 (üç) yıl içerisinde alınmış ve eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilmiş İngilizce sınavlarından (Test of English as a Foreign Language (TOEFL), Pearson Test
of English (PTE) vb.), Senato’nun belirlediği düzeyde puan almış olan öğrenciler, Temel
İngilizce eğitiminden muaf sayılırlar.
(3) Muafiyet hakkı kazanan öğrenciler, İngilizce becerilerini unutmamaları için küçük
çalışma gruplarına katılırlar. Öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarına uygun grup çalışma esasları
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her akademik yılın başında İBB tarafından belirlenir.
(4) Mesleki İngilizce derslerinden muafiyet yoktur.
(5) DBS’de muafiyet hakkı kazanan öğrencilerin almış oldukları puan, sorumlu
oldukları Temel İngilizce dersleri için başarı notu yerine geçer, genel not ortalamalarına etki
eder.
Sınavlar, Eğitim-Öğretim Yarıyıl İçi ve Yarıyıl Sonu Başarı Notu
MADDE 10 – (Değişik:09.10.2017-2017/11 Senato K.)
(1) Yarıyıl içi değerlendirmesi; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev, sunum, ders içi
performans vb. notları dikkate alınarak belirlenir ve genel başarı notuna etkisi %50’dir. Yarıyıl
sonu başarı notu; final ve/veya ödev vb. notlar dikkate alınarak belirlenir ve genel başarı notuna
etkisi %50’dir. Yarıyıl sonu sınavından başarısız olanlar için Bütünleme sınavı yapılır. Dersin
başarı değerlendirme sistemi her yarıyıl başında İBB tarafından belirlenir ve duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Yönerge SANKO Üniversitesi Senatosu’nun kabul ve onayı
sonrasında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- (1) Bu yönerge hükümlerini SANKO Üniversitesi Rektörü yürütür.
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