ADAYLARIN TÜRKÇE YETERLİLİK
DÜZEYİ

TURKISH PROFICIENCY LEVELS OF
THE APPLICANTS

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa önlisans ve Below are the required Turkish proficiency
lisans
programlarına
yerleşen
adayların documents and levels for the candidates who are
öğrenime başlayabilmeleri için gerekli Türkçe accepted to associate and bachelor degree
yeterlilik belgeleri ve düzeyleri;
programmes to start their education:
a) Eğitim ve öğretim yılı başında İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa
Yabancı
Diller
Yüksekokulu tarafından yapılan Türkçe yeterlilik
sınavındaki başarıya,
b) Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi
Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil
Yeterlilik Belgesine,
c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen
Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,
göre belirlenir.

a) Achievement of the Turkish Proficiency
Exam given by Istanbul UniversityCerrahpasa School of Foreign Languages at
the beginning of the academic year,
b) Turkish Proficiency Document from the
Turkish Language Teaching Research and
Application Centers of the Universities.
c) Turkish Proficiency Documents given by
Yunus Emre Institutions.

The Turkish Language Proficiency levels of the
applicants:
1. (C1 and C2) Level: Applicant’s Turkish level
1. (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir.
is adequate. S/he can be placed into the program
Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
which s/he has obtained the right to attend.
Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

2. (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli
değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak
şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı
yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim
yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2)
düzeyine
yükselttiğini
belgelemelidir.
Belgeleyemeyen adayların programdan ilişiği
kesilir.

2. (B1 and B2) Level: Applicant’s Turkish level
is inadequate but can be improved. S/he can be
placed into the program which s/he has obtained the
right to attend, on the condition that s/he attends a
Turkish language course. The student must certify
that s/he has improved his or her Turkish level to
(C1-C2) before the beginning of the 3rd academic
year. At the end of this period, those who can not
certify that s/he has (C1-C2) level are dismissed
from the program.

3. (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi
yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda
olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının
başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine
yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik
düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu
fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine
yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

3. (A1 and A2) Level: Applicant’s Turkish level
is not adequate and s/he must take a Turkish course.
Those who are in this state must certify that s/he has
increased his or her Turkish proficiency level to (C1C2) before the beginning of the 3rd academic year at
the latest. The first subsection of this paragraph is
applicable for those who have improved their level
to (C1-C2), whereas the second subsection of this
paragraph is applicable for those who have improved
their level to (B1-B2).

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre Türkçe Dil Turkish Proficiency Levels According to
Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda Common European Framework of Reference for
belirtilmiştir.
Languages and score intervals are mentioned
below.
İÜYÖS Türkçe Dil
Yeterlilik Düzeyleri
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Puan Aralıkları
95-100
85-94
75-84
60-74
30-59
0-29

Açıklamalar
Türkçesi yeterli
Türkçesi kısa zamanda
yeterli duruma gelebilir
Türkçesi yetersiz
Türkçesi hiç yok

Turkish Proficiency
levels of İÜYÖS

Score Intervals

C2
C1
B2
B1
A2

95-100
85-94
75-84
60-74
30-59

A1

0-29

Explanations

Adequate Turkish
Can be adequate in
Turkish in a short time
Inadequate Turkish
No Turkish
knowledge at all

