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GÜNDEM                      :

  1-   Üniversitemiz bünyesinde Ortak Dersler Koordinatörlüğüne bağlı İkinci Yabancı Dil Derslerinin 
seçimine ilişkin kararların görüşülmesi. 

KARAR NO: Üniversitemiz bünyesinde Ortak Dersler Koordinatörlüğüne bağlı İkinci Yabancı Dil derslerinin 
seçimine ilişkin alınan kararlar oy birliği ile kabul edilmiştir. 

ASBÜ Ortak Dersler Koordinatörlüğü Zorunlu Seçmeli Dil Derslerinin Seçimine İlişkin Kararlar

1- Yabancı dil derslerindeki 101, 102 kodlu derslerin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu A1 dil düzeyini, 

201, 202 kodlu derslerin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu A2 dil düzeyini; 301, 302, 401, 402 kodlu 

derslerin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu B1 dil düzeyini kapsar. 

2- Bir önceki dönemin yabancı dil dersi bir sonraki dönemin dil dersinin ön koşuludur. 102 kodlu 

derslerin önkoşulu 101, 201 kodlu derslerin önkoşulu 102, 202 kodlu derslerin önkoşulu 201, 301 

kodlu derslerin önkoşulu 202, 302 kodlu derslerin önkoşulu 301, 401 kodlu derslerin önkoşulu 302, 

402 kodlu derslerin önkoşulu 401 kodlu derslerdir.

3- Zorunlu seçimlik yabancı dil derslerinde öğrenci seçmiş olduğu dil dersinin ilk dört / ilk altı kuru 

tamamlamadan bir dil dersi alamaz. Öğrenciler devam ettikleri dilin üst seviyelerini alabilirler.

4- Dönem içi değerlendirme sınavları Yönetmeliğinin 17. Maddesine tabidir

5- Dönem sonu ders başarı puanı, Yönetmeliğin 22. Maddesine göre hesaplanır.

6- Öğrenci aynı dönem içinde yalnızca bir seçimlik yabancı dil dersi alabilir, aynı anda iki dil dersi 

alamaz.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.Evrak sorgulaması
https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5451&eD=BSU3096VLZ&eS=8942 adresinden yapılabilir.

Evrak Sayısı:  8942



7- Öğrenci, tercih ettiği ikinci yabancı dili bir defaya mahsus olmak üzere değiştirme talebinde 

bulunabilir. Ancak, bu öğrenciler yeni tercih ettikleri ikinci yabancı dil derslerini, 101 kodlu dersten 

başlayarak almak zorundadır. Öğrencinin bu şekilde değiştirdiği (önceki) ve başarısız olduğu dersin 

notu genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz ancak; alıp başarılı olunan ikinci yabancı 

dil dersleri, programların müfredatlarında bulunan Serbest Seçmeli ders grubundaki 

derslerden birine öğrencinin talebi ve danışmanın uygun görmesi halinde saydırılabilir. 

Öğrenci sadece güz döneminde dil değişikliği yapabilir. 

8- Öğrenci ortaokul/lise öğretimi sırasında okulda ve/veya TÖMER ya da Kültür Merkezleri’nde 

(Alman, Fransız, İtalyan vs.) dili öğrenmiş veya seçtiği zorunlu yabancı dilin konuşulduğu ülkenin 

vatandaşı ise tek seferde yapılacak muafiyet sınavı ile 101-102-201-202-301-302 kodlu derslerden 

muaf olabilir. 

9- Muafiyet sınavları akademik takvimde belirtilen muafiyet sınav tarihlerinde yapılır. 

10- Muafiyet sınavlarının tarih ve saatleri, Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından birbiriyle 

çakışmayacak biçimde düzenlenir ve duyurulur. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler 

duyuruda belirtilen süre içinde sınava girme taleplerini dilekçe ile Fakülte Dekanlıklarına akademik 

takvimde belirtilen tarihlerde bildirirler ve başvurularının kabul edilmesi durumunda sınava 

alınırlar. Dilekçe ile başvurmayan öğrencilerin sınav talepleri dikkate alınmaz.

11-  Muafiyet sınavında başarı puanı 100 üzerinden en az 70 puandır. 

12-  Mezuniyet durumunda (son dönemi olan) olan öğrenci 101 kodlu dersi alamaz. 

13- Öğrencinin devam zorunluluğu var ise başvurulan dersin başka bir dersle çakışmıyor olması 

gereklidir. 

14- Alınan bu kararlar,  müfredatlarında II. yabancı dil dersi bulunan programlarda öğrenim 

gören  tüm öğrenciler için geçerlidir .

Oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 
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