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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI  

İNGİLİZCE DİL DERSLERİ MUAFİYET UYGULAMA ESASLARI 

 

 

Amaç; Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen ve öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve 

lisans programlarında verilen, okutulması Yükseköğretim Kurulu tarafından zorunlu olan 

İngilizce I (English I) ve İngilizce II (English II) dersleri ile, öğretim dili İngilizce olan ön lisans 

ve lisans programlarında verilen İleri İngilizce I (Advanced English I) ve İleri İngilizce II 

(Advanced English II) derslerinde muafiyet uygulama esaslarını düzenlemektir. 

Muafiyet uygulama esasları; 29662 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi ile 

Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili madde 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Muafiyet Uygulama Esasları: 

1. Birinci sınıfa başlayan öğrenciler ile programlara devam eden ve ilgili dersleri veya muafiyet 

sınavlarını başaramamış öğrenciler, öğretim diline göre İngilizce dil derslerinden muaf olmak 

için açılan muafiyet sınavlarına başvuru yapabilirler. 

2. Muafiyet sınavlarına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Yabancı Diller 

Bölüm Başkanlığı’na yapılır. 

3. İngilizce muafiyet sınavlarında, ilgili İngilizce dil dersinden/derslerinden muaf olabilmek için 

öğretim diline uygun olarak ilgili tabloda yer alan not aralığında bir not almak gerekir.  

4. Bir dersten başarı notu olarak “AA”, “BA”, “BB”, “CB”, “CC” harf notlarından birini alan 

öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bu dersin/derslerin harf notları, öğrencinin genel not 

ortalamasında dikkate alınır ve mezuniyet yükümlülüğüne sayılır.  

5. Bir dersten başarı notu olarak “FF” harf notu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 

Başarısız olan öğrencilerin harf notu, not döküm belgesine (transcript) işlenmez. Başarısız olan 

öğrenciler ilgili derse/derslere kayıt olmak ve o dersi/dersleri başarmak zorundadır.   
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TABLO 1: ÖĞRETİM DİLİ TÜRKÇE ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARINDA  

İNGİLİZCE DİL DERSLERİNDEN MUAFİYET 

Yüzlük Not Aralığı Harf Notu Başarı Katsayısı 
  

İngilizce I İngilizce II 

85 - 100 90 - 100 AA 4 Mükemmel Muaf 

70 - 84 80 - 89 BA 3,5 Pekiyi Muaf 

60 - 69 70 - 79 BB 3 İyi Muaf 

50 - 59 60 - 69 CB 2,7 Orta Muaf 

40 - 49 50 - 59 CC 2 Geçer Muaf 

0 - 39 0 - 49 FF 0 Başarısız Muaf Değil 

 

TABLO 2: ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARINDA  

İNGİLİZCE DİL DERSLERİNDEN MUAFİYET 

Yüzlük Not Aralığı 
 

Harf 

Notu 

Başarı Katsayısı 
  

Advanced English I Advanced English II 

96 - 100 98 - 100 AA 4 Mükemmel Muaf 

91 - 95 95 - 97 BA 3,5 Pekiyi Muaf 

86 - 90 90 - 94 BB 3 İyi Muaf 

80 - 85 86 - 89 CB 2,7 Orta Muaf 

75 - 79 80 - 85 CC 2 Geçer Muaf 

0 - 74 0 - 79 FF 0 Başarısız Muaf Değil 

 

6. Muaf olunan dersin/derslerin AKTS değeri, öğrencilerin ilgili yarıyıldaki iş yükleri hesabına 

dahil edilmez. Genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler, danışmanın uygun görmesi ve 

onaylaması koşuluyla, muaf oldukları dersin/derslerin yerine, ilgili kayıt döneminde açılmış 

olan başka derse/derslere kayıt olabilirler. Bu durumda öğrencinin ilgili yarıyıldaki AKTS iş 

yükü, danışmanın uygun görmesi ve onaylaması koşuluyla 30 AKTS iş yükünün üzerine 

çıkabilir.  

7. Muafiyet sınavlarının sonuçları, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından en geç ders 

ekleme-bırakma haftası sona ermeden 2 (iki) gün önce Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne bildirilir 

ve Öğrenci Bilgi Sistemine notlar işlenir.  

8. Muafiyet sınavlarının sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanını takip eden ilk işgünü içinde 
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Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na yapılır. İtirazlar, aynı gün içinde sonuçlandırılır.   

9. Muafiyet sınavlarına başvurular, ilgili öğretim yılının dersleri için kabul edilir. 

10. Öğrencilerin kazanacakları muafiyet hakkı, sadece başvurularda belirtilen ders veya dersler 

için geçerlidir. 

11. Bir öğrencinin bir öğretim yılında aynı dersten sadece bir kez muafiyet sınavına girme hakkı 

vardır. 

12. Bu derslere kayıt olarak başarılı olunması durumda, ilgili ders veya dersler için muafiyet hakkı 

verilmez. 

13. Seçmeli ders kapsamında açılan İngilizce dil dersleri için muafiyet hakkı verilmez. 

14. İlgili öğretim yılının ders veya derslerinden başarısız olan öğrenciler, bir sonraki öğretim 

yılında muafiyet sınavına/sınavlarına girebilirler. 

15. Muafiyet sınavlarının mazeret hakkı yoktur. 

16. Muafiyet sınavları esasen güz yarıyılı başında yapılır. Ancak aşağıda belirtilen durumlar için 

bahar yarıyılı başında da muafiyet sınavı/sınavları yapılır: 

a) Güz yarıyılında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na katılan, ancak bahar yarıyılı 

başında kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programında öğrenimlerine başlamak isteyen 

öğrenciler. 

b) Güz yarıyılında zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na katılan, ancak bahar yarıyılı başında 

İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olarak kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans programında 

öğrenimlerine başlamak isteyen öğrenciler. 

c) Güz yarıyılı için kayıt dondurup, bahar yarıyılı başında kayıtlı oldukları ön lisans veya lisans 

programında öğrenimlerine başlamak isteyen öğrenciler. 

d) Bahar yarıyılı başında kurumlar arası yatay geçiş ile Üniversite’nin bir programında öğrenime 

başlayacak olan öğrenciler. 

17. Muafiyet hakkı elde eden öğrenciler, tüm sorumluluklar kendilerinde olmak koşuluyla, 

istedikleri takdirde, bu haklarından vazgeçebilirler. Tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu 

ve muafiyet hakkından vazgeçilmek istenen dersi/dersleri belirten dilekçe ile muafiyet 

sınav/sınavlarının sonuçlarının ilanını takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde Yabancı Diller Bölüm 

Başkanlığı’na başvurmak gerekir. Muafiyet hakkından vazgeçen öğrenciye, bu hak yeniden 

verilmez. Muafiyet hakkını tekrar edinmek isteyen öğrenci, ilgili dersin/derslerin muafiyet 

sınavına/sınavlarına yeniden girmek zorundadır.  
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18. Muafiyet hakkının kazanıldığı yarıyılda kayıt dondurulması durumunda, o yarıyıldaki muafiyet 

hakkı korunur. 

19. Bu uygulama esaslarında yer almayan hükümler ile ilgili konularda, Üniversite’nin ön lisans 

ve lisans eğitimi ile ilgili düzenlemeleri ve Senato kararları uygulanır. 

Bu uygulama esasları, Üniversite Senatosunun 21 Temmuz 2020 tarih ve 027 sayılı 

toplantısında kabul edilmiştir. 

 

 


