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Denklik Yoluyla Muafiyet Şartları 
hk.

 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 13.09.2022 tarihli, 284770 sayılı ve "Yönetim Kurulu Kararı 2022/07- 05" konulu 
yazı

Üniversitemiz Senatosu'nun 14/9/2022 tarihli ve 2022/9 nolu toplantısında aşağıdaki 26 sıra 
sayılı karar alınmıştır.

Karar 26: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 13/9/2022 tarihli ve 
284770 sayılı yazısında belirtilen 12/9/2022 tarihli ve 2022/7 nolu Yüksekokul Yönetim 
Kurulu toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz %100 Türkçe eğitim verilen Fakülte ve Meslek 
Yüksekokullarının tüm bölümlerinde yürütülen ortak zorunlu İngilizce (5i/Servis) derslerinin 
büyük bir kısmının yüz yüze yapıldığı dönemlerde sınıf mevcutlarının oldukça yüksek olması 
sebebiyle sayıyı azaltabilmek adına muafiyet sınavı yapılmaktaydı. Ancak son iki yıldır Covid-
19 salgınına bağlı olarak eğitimin uzaktan yürütülmesi sebebiyle Senatomuz onayıyla bu sınav 
uygulanmamıştır. Günümüzde bu derslerin %90’ının (15 Fakülte ve 14 MYOda) uzaktan 
eğitim yöntemiyle yürütülmeye başlanmış olması ve öğrencilere hem senkron hem de asenkron 
ders imkanı sunulması sınıf mevcutları açısından eğitimi aksatacak bir sorun yaratmadığından 
daha önceki yıllarda uygulanan Muafiyet sınavının yarattığı ders kaybı, uygulama zorlukları ve 
diğer sebepler göz önüne alındığında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaması 
ancak dil yeterliğini aşağıda listelenen şartlar doğrultusunda ulusal veya uluslararası geçerli bir 
doküman ile belgeleyen öğrencilere ders denkliği/muafiyeti verilmesinin uygun olduğuna 
oybirliği ile karar verilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

Ortak Zorunlu İngilizce Dersleri Denklik Yoluyla Muafiyet Şartları

Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler ortak zorunlu İngilizce dersinden muaf tutulabilirler: 
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu 
bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, 
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, 
b) Ülkemiz sınırları içindeki başka bir üniversitede ilgili ortak zorunlu İngilizce derslerini alıp 
başarılı olan ve bu durumu resmi bir not dökümü ile belgeleyenler, 
c) Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (İsteğe Bağlı) Hazırlık Programına veya 
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ülkemiz sınırları içindeki başka bir üniversitede en az A2 düzeyinde İngilizce hazırlık eğitimine 
devam edip başarılı olmuş öğrenciler talepleri doğrultusunda, 
d) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde 
yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti 
amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language” vb.) Yüksek 
Öğretim Kurulu’nun eşdeğerliğini kabul ettiği sınavlardan üniversite senatosunun belirlediği 60 
ve üstü puana eşdeğer puan alanlar, 
e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme 
Kurulu tarafından (c) bendindeki sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 
yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği 60 ve üstü puana eşdeğer puan 
alanlar. 
Not 1: Yukarıda listelenen b, c, d ve e maddelerinin değerlendirmeye alınabilmesi için ilgili 
dersin alındığı ve/veya sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemesi şarttır. 
Not 2: Yukarıdaki koşullardan herhangi birisini sağlayan öğrenciler, ilgili belgelerini ekte 
sundukları bir dilekçe ile kendi Bölüm sekreterliklerine başvuruda bulunurlar veya bölümün 
uygulaması çerçevesinde gerekli işlemleri yaparlar. Denkliği kabul edilen öğrenciler ortak 
zorunlu İngilizce dersinden sınıfından muaf sayılırlar.

Prof.Dr. Ahmet KÜÇÜK
Rektör a.

Rektör Yardımcısı

DAĞITIM
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
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