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GÜNDEM:

1-

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinde “Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı ve
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında alınan
karar doğrultusunda” dönemlik-kredili sisteme geçen programlarda, bütünleme
sınav hakkı tanınması ile ilgili uygulama esaslarının görüşülmesi;

2-

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim Sistemine Göre Eğitim-Öğretim
yapan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesinde “Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı ve Yükseköğretim
Yürütme

Kurulu’nun

19.06.2012

tarihli

toplantısında

alınan

karar

doğrultusunda” bütünleme sınav hakkı verilmesinin görüşülmesi;

3-

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” 6. maddesinin 7 fıkrasının “b” bendinde, ÖSYM’nin 06 Ocak
2012 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan kararına göre değişiklik
yapılmasına ve Yabancı Dil sınavları eşdeğerliklerinde ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen tabloların kullanılmasının görüşülmesi;

4-

Üniversitemiz İktisat Fakültesi,
A- İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve
Uluslararası İlişkiler Bölümleri 2012-2013 öğretim yılından itibaren
dönemlik-kredili sisteme geçeceğinden, derslerde yapılan değişikliklere göre
öğrencilerimizin
belirlenmesi;

bu

derslere

intibaklarının

ne

şekilde

yapılacağının

B- İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve
Uluslararası İlişkiler Bölümleri 2012-2013 öğretim yılından itibaren
dönemlik-kredili sisteme geçeceğinden, derslerde yapılan değişiklikler
nedeniyle Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans
programlarından mezun olarak dikey geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına
göre Fakültemiz bölümlerinin 3. sınıfına (5. Yarıyılda) “Fark Dersleri
Alarak” gelecek öğrencilerin “Fark Derslerinin” belirlenmesi;
C- Batı Avrupa ve Azerbaycan İktisat Bölümü ile Batı Avrupa Kamu Yönetimi
Bölümü Lisans Programlarının 2012-2013 öğretim yılı itibariyle dönemlikkredili

sisteme

öğrencilerimizin

geçeceğinden
bu

derslere

derslerde

yapılan

intibaklarının

ne

değişikliklere
şekilde

göre

yapılacağının

belirlenmesi;

5-

Üniversitemiz İşletme Fakültesi,
A- İşletme ve Konaklama İşletmeciliği Bölümleri 2012-2013 öğretim yılından
itibaren

dönemlik-kredili

sisteme

geçeceğinden,

derslerde

yapılan

değişikliklere göre öğrencilerimizin bu derslere intibaklarının ne şekilde
yapılacağının belirlenmesi;
B- Batı Avrupa İşletme Bölümü 2012-2013 öğretim yılı itibariyle dönemlikkredili sisteme geçeceğinden, derslerde yapılan değişikliklere göre
öğrencilerimizin bu derslere intibaklarının ne şekilde yapılacağının
belirlenmesi;
C- İşletme ve Konaklama İşletmeciliği Bölümleri 2012-2013 öğretim yılından
itibaren

dönemlik-kredili

sisteme

geçeceğinden,

derslerde

yapılan

değişiklikler nedeniyle Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi
önlisans programlarından mezun olarak dikey geçiş kapsamında mezuniyet
alanlarına göre Fakültemiz bölümlerinin 3. Sınıfına (5. Yarıyılda)
“Fark Dersleri alarak” gelecek öğrencilerin “Fark Derslerinin”
belirlenmesi;

6-

Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi,
Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan programları Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programlarının 2012–2013 öğretim
yılı itibariyle dönemlik-kredili sisteme geçecek olması nedeniyle derslerde yapılan
değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin bu derslere intibaklarının ne şekilde
yapılacağının belirlenmesi;

KARARLAR:

1-

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim Fakültesinde “Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı ve
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında alınan
karar doğrultusunda” dönemlik-kredili sisteme geçen programlarda, bütünleme
sınav hakkı tanınması ile ilgili uygulama esaslarının ekte (EK-I) belirtildiği şekilde
kabulüne,

2-

2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat, İşletme ve Açıköğretim
Fakültesi öğrencilerine “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.06.2012 tarih
ve 5854-27380 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012
tarihli toplantısında alınan karar ile” sağlanan bütünleme sınav hakkı
verilmesinin (EK-II) raporda belirtildiği üzere Açıköğretim dönemlik-kredili
sisteminde mümkün olamayacağı ve bunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
önerilmesine,

3-

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” 6. maddesinin 7 fıkrasının “b” bendinde, ÖSYM’nin
06 Ocak 2012 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan kararına göre
aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına ve Yabancı Dil sınavları eşdeğerliklerinde
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tabloların kullanılmasının kabulüne,

MADDE 6 - (7) b) Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde belirtilen
geçerlik süresi içinde (geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli
yabancı dil belgeleri kabul edilecektir.) yabancı dil seviyesinin Avrupa Ortak Dil
Ölçütü çerçevesince belirlenen B2 düzeyinde eşdeğerliğini belgeleyen sınavlardan
(TOEFL, Cambridge ESOL vb.) öngörülen puan veya KPDS/ÜDS’den B2 puanı
karşılığı (75 puan) veya IELTS sınavından 6 alan öğrenciler,

4-

Üniversitemiz İktisat Fakültesi,
A- İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve
Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin 2012-2013 öğretim yılı itibariyle dönemlikkredili sisteme (yıllık sistemden, yarıyıllık sisteme) geçmesine, bazı derslerin
kaldırılıp yerine yeni derslerin konmasına, yeni derslerin eklenmesine, ekli
(EK-III-A) listede belirtilen kaldırılan derslerden başarılı olmuş öğrencilerin
karşılarında gösterilen derslerden sorumlu olmamalarına, başarısız olmuş olan ve
bu dersi henüz almamış olan öğrencilerin listede karşılarında gösterilen dersleri
ilgili yarıyılda almalarına, yeni eklenen derslerden dersin sınıfını ilk kez
okuyacak veya eklenen dersin sınıfındaki tüm dersleri tekrar edecek öğrencilerin
bu derslerden sorumlu tutulmalarına, ayrıca Yabancı Dil dersinden başarılı olan
öğrencilerin “ALM301U (Almanca I), FRA301U (Fransızca I), İNG301U
(İngilizce I) ve ALM302U (Almanca II), FRA302U (Fransızca II), İNG302U
(İngilizce II), ALM401U (Almanca III), FRA401U (Fransızca III), İNG401U
(İngilizce III) ve ALM402U (Almanca IV), FRA402U (Fransızca IV), İNG402U
(İngilizce IV) derslerinden Sorumlu olmamalarına, bu programlarda “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin uygulanmasına,
B-a) Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından
mezun olan ve dikey geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre Fakültemiz
bölümlerinin 3. Sınıfına (5. Yarıyıl) gelecek öğrencilerden “Fark dersleri”
alması gerekenlerin “Fark Derslerinin” ekli (EK-III-B) listedeki gibi
belirlenmesine,
b) 2012-2013 öğretim yılından geçerli olmak üzere Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından mezun olan ve dikey geçiş
kapsamında Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin ders programlarında yer
alan TÜR 201U Türk Dili I, TÜR 202 U Türk Dili II, ALM301U (Almanca
I), FRA301U (Fransızca I), İNG301U (İngilizce I) ve ALM302U (Almanca
II), FRA302U (Fransızca II), İNG302U (İngilizce II) derslerinden sorumlu
olmamalarına, ALM401U (Almanca III), FRA401U (Fransızca III),
İNG401U (İngilizce III) ve ALM402U (Almanca IV), FRA402U (Fransızca
IV), İNG402U (İngilizce IV) derslerinden sorumlu olmalarına,

C-Batı Avrupa ve Azerbaycan İktisat Bölümü ile Batı Avrupa Kamu Yönetimi
Bölümü Lisans Programlarının 2012-2013 öğretim yılı itibariyle dönemlikkredili sisteme (yıllık sistemden, yarıyıllık sisteme) geçmesine, bazı derslerin
kaldırılıp yerine yeni derslerin konmasına, yeni derslerin eklenmesine, ekli
(EK-III-C) listede belirtilen kaldırılan derslerden başarılı olmuş öğrencilerin
karşılarında gösterilen derslerden sorumlu olmamalarına, başarısız olmuş olan ve
bu dersi henüz almamış olan öğrencilerin listede karşılarında gösterilen dersleri
ilgili yarıyılda almalarına, yeni eklenen derslerden dersin sınıfını ilk kez
okuyacak veya eklenen dersin sınıfındaki tüm dersleri tekrar edecek öğrencilerin
bu derslerden sorumlu tutulmalarına, ayrıca Yabancı Dil dersinden başarılı olan
öğrencilerin “ALM301U (Almanca I), FRA301U (Fransızca I), İNG301U
(İngilizce I) ve ALM302U (Almanca II), FRA302U (Fransızca II), İNG302U
(İngilizce II), ALM401U (Almanca III), FRA401U (Fransızca III), İNG401U
(İngilizce III) ve ALM402U (Almanca IV), FRA402U (Fransızca IV), İNG402U
(İngilizce IV) derslerinden sorumlu olmamalarına, bu programlarda “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin uygulanmasına,

5-

Üniversitemiz İşletme Fakültesi,
A- İşletme ve Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinin 2012-2013 öğretim yılı
itibariyle dönemlik-kredili sisteme (yıllık sistemden, yarıyıllık sisteme)
geçmesine, bazı derslerin kaldırılıp yerine yeni derslerin konmasına, yeni
derslerin eklenmesine, ekli (EK-IV-A) listede belirtilen kaldırılan derslerden
başarılı olmuş öğrencilerin karşılarında gösterilen derslerden sorumlu
olmamalarına, başarısız olmuş olan ve bu dersi henüz almamış olan
öğrencilerin listede karşılarında gösterilen dersleri ilgili yarıyılda almalarına,
yeni eklenen derslerden dersin sınıfını ilk kez okuyacak veya eklenen dersin
sınıfındaki tüm dersleri tekrar edecek öğrencilerin bu derslerden sorumlu
tutulmalarına, ayrıca yıllık sistemde yabancı dil derslerinden başarılı olan
öğrencilerin ALM301U (Almanca I), FRA301U (Fransızca I), İNG301U
(İngilizce I), ALM302U (Almanca II), FRA302U (Fransızca II), İNG302U
(İngilizce II), ALM401U (Almanca III), FRA401U (Fransızca III), İNG401U
(İngilizce III), ALM402U (Almanca IV), FRA402U (Fransızca IV), İNG402U
(İngilizce IV) derslerinden sorumlu olmamalarına, bu programlarda “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin uygulanmasına,

B- Batı Avrupa ve Azerbaycan Programları İşletme Bölümünün 2012–2013
öğretim yılı itibariyle dönemlik-kredili sisteme (yıllık sistemden, yarıyıllık
sisteme) geçmesine, bazı derslerin kaldırılıp yerine yeni derslerin konmasına,
yeni derslerin eklenmesine, ekli (EK-IV-B) listede belirtilen kaldırılan
derslerden başarılı olmuş öğrencilerin karşılarında gösterilen derslerden
sorumlu olmamalarına, başarısız olmuş olan ve bu dersi henüz almamış olan
öğrencilerin listede karşılarında gösterilen dersleri ilgili yarıyılda almalarına,
yeni eklenen derslerden dersin sınıfını ilk kez okuyacak veya eklenen dersin
sınıfındaki tüm dersleri tekrar edecek öğrencilerin bu derslerden sorumlu
tutulmalarına, ayrıca yıllık sistemde yabancı dil derslerinden başarılı olan
öğrencilerin ALM301U(AlmancaI), FRA301U(FransızcaI), İNG301U
(İngilizce I), ALM302U(AlmancaII), FRA302U(FransızcaII), İNG302U
(İngilizce II), ALM401U (Almanca III), FRA401U (Fransızca III), İNG401U
(İngilizce III), ALM402U (Almanca IV), FRA402U (Fransızca IV), İNG402U
(İngilizceIV) derslerinden sorumlu olmamalarına, bu programda “Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin uygulanmasına,
C-a) 2012-2013 öğretim yılından geçerli olmak üzere Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından mezun olan ve dikey geçiş
kapsamında mezuniyet alanlarına göre Fakültemiz bölümlerinin 3. sınıfına
(5. Yarıyıl) gelecek öğrencilerden “Fark Dersleri” alması gerekenlerin
“Fark Derslerinin” ekli (EK-IV-C) listedeki gibi belirlenmesine,
b) Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarından
mezun olan ve dikey geçiş kapsamında Fakültemize kayıt yaptıran
öğrencilerin ders programlarında yer alan ALM301U(AlmancaI), FRA301U
(Fransızca I), İNG301U (İngilizceI), ALM302U (AlmancaII), FRA302U
(FransızcaII), İNG302U(İngilizceII) derslerinden sorumlu olmamalarına,
ALM401U(AlmancaIII), FRA401U (FransızcaIII), İNG401U (İngilizce III),
ALM402U(Almanca IV), FRA402U(Fransızca IV), İNG402U (İngilizce IV)

derslerinden sorumlu olmalarına,
6-

Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi,
Anadolu Üniversitesi 2012 yılı Stratejik Plan Performans Hedefi (11.1.1)
çerçevesinde Azerbaycan programları programları Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Turizm ve Otel İşletmeciliği önlisans programlarının 2012–2013 öğretim
yılında yıllık öğretim düzeninden dönemlik–kredili öğretim düzenine geçmesine,
bazı derslerin kaldırılıp yerine yeni derslerin konmasına, yeni derslerin
eklenmesine, bu programda “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat, İşletme
Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin uygulanmasına ve bu dersleri
alacak öğrencilerimizin yeni ders programına intibaklarının ekte (EK-V)
belirtildiği şekilde yapılmasına,

Karar verildi.

