ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU DERSLER VE MUAFİYET SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Erzurum Teknik Üniversitesinin fakülte ve
yüksekokullarında alınması zorunlu olan Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi dersleri ile muafiyet sınavı yapılacak diğer derslerin öğretim ve sınavlarında uyulacak
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin (ı) bendine ve
''Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin'' 20'nci
maddesinin 7. fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge'de geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
c) Ortak Zorunlu Dersler: Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
derslerini,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
d) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
f) Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulunu (YDYO)
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Haftalık kredi saatleri, Başarı Notu, Muafiyet Esasları ve
Eşdeğer Sınavların Geçerlilik Süreleri
Haftalık kredi saatleri
MADDE 4 – (1) Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi lisans
eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarda en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyılda okutulur.
Başarı notu
MADDE 5 – (1) Ortak zorunlu derslerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından alınan
notların başarı notuna katkı oranı eşit olarak alınır. Bu dersler için başarı baraj notu, 100
üzerinden en az 50 (elli)'dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir. Başarısızlık
ise (FF) ile gösterilir.
(2) Ortak zorunlu dersler ilgili fakülte kurulları tarafından hazırlanıp Senato onayı ile
kabul edilen müfredatlara uygun olarak AGNO hesabına dâhil edilebilir. Bu uygulamayı
benimseyen birimlerde ortak zorunlu ders/dersler, diğer zorunlu dersler gibi işlem görür.
Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet esasları
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara ilk defa kayıt yaptıran
öğrenciler talep etmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulunun güz yarıyılı başında
düzenleyeceği yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Ortak zorunlu yabancı dil
derslerinden sınava girip muaf olmak isteyen öğrencilerin duyurulan süre içinde Yüksekokul
Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. İlk defa kayıt yaptıran öğrencilerden eğitim-öğretim yılının
başında bir yıl süre ile kayıt donduran ve kayıt yaptırdığı yılda muafiyet sınavına girmeyen
öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan muafiyet sınavına girebilirler.
Muafiyet sınavı için herhangi bir mazeret sınavı yapılmaz.
(2) Bu sınav güz ve bahar yarıyılında okutulan ortak zorunlu yabancı dil derslerinin
müfredatını kapsar.
(3) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yapılır. Birimlerin talep etmeleri halinde bu sınav ayrı ayrı düzenlenebilir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda aşağıdaki öğrenciler zorunlu yabancı dil
dersinden muaf sayılır:
a) (Değişik, 02/10/2020 tarihli ve 24/01 sayılı Senato kararı) Yapılan Yabancı Dil
Muafiyet Sınavından 50 (elli) ile 74 (yetmiş dört) arası puan alan öğrenciler Yabancı Dil I
dersinden, 75 (yetmiş beş) ve üstü puan alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II
derslerinden muaf sayılır.
b) ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile
uluslararası yabancı dil sınavlarından Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) seviyeleri arasındaki
eşdeğerliğe göre A1 ve A2 seviyelerine karşılık gelen puanları aldığını gösteren belgenin aslını
veya başka bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfında başarılı olduğunu belgeleyen
öğrenciler, öğretim programında yer alan zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden,
ilgili yönetim kurulu tarafından muaf sayılır. Söz konusu sınavlara güz yarıyılı içinde giren ve
başarılı olan öğrenci Yabancı Dil II dersi için muafiyet başvurusunu ikinci dönem başında
yapabilir.
c) Muafiyet sınavına girmeyen, sınavda başarısız olan veya muafiyet koşullarından
birini sağlamayan öğrenciler, mezun olabilmek için zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II
derslerini almak ve başarmak zorundadır.
Yüksekokul tarafından yürütülen ortak olmayan zorunlu yabancı dil derslerinden
muafiyet
MADDE 7 – (1) (Mülga, 02/10/2020 tarihli ve 24/01 sayılı Senato kararı)
Ortak zorunlu dersler dışındaki derslerden muafiyet
MADDE 8 – (1) Muafiyet sınavı yapılacak ortak zorunlu dersler dışındaki diğer
derslerin muafiyetleri, dersin yürütüldüğü ilgili birim tarafından düzenlenir.
Eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavların geçerlilik süreleri
MADDE 9 – (1) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında sınavı yapan kurumlar
tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri esas alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 11.10.2017 tarihli ve 16/01
sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

