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Değerli Öğrencilerimiz, 

Öncelikle ASBÜ ailesine hoş geldiniz. Biz Yabancı Diller Yüksekokulu akademik ve idari tüm personelimiz 

olarak elimizden geldiği kadar emeklerinizin hayatınıza değer katmasına destek vererek sizleri hayallerinize 

bir adım daha yaklaştırmak için çalışıyoruz. 

Daha önce web sayfamızda ve akademik takvimde duyurulduğu üzere Arapça Hazırlık Programımız 20 Eylül 

2021 itibariyle başlamıştır. Bu kılavuz derslerin yüz yüze işleneceği 2021-2022 Akademik yılı için 

hazırlanmıştır.  

Bu kılavuz öğrencilerimizin, derslere başlamadan önce, dersler devam ederken ve program bitiminde, ASBÜ 

Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Programı kuralları, bilinmesi gereken önemli noktalar, işlenecek 

kitap(lar), program, Bağımsız Öğrenme Merkezi ve ölçme ve değerlendirme ölçütleri gibi öğrencilerimizin 

bilgi sahibi olması gereken konuları içermektedir.  Öğrencilerimizin bu kılavuzda paylaşılanları bilmesi 

onların kendi sorumluluğundadır. 

GENEL BİLGİLER ve ÖNEMLİ HATIRLATMALAR  

❖ Öğrencilerimizin, sınıflarda ve sınıfların dışında ASBÜ öğrencisine yakışır şekilde davranması, kuralları 

ve yönergeleri bilmesi ve takip etmesi, sınavlara uygun şekilde girmesi, ödevlerini kendisinin yaparak 

zamanında teslim etmesi ve derslere aktif olarak düzenli katılımı beklenmektedir. 

❖ Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarıyla, ASBÜ çatısı altında çalışan akademik ya da idari herhangi bir 

personel ile ve diğer öğrencilerle yazılı ya da sözlü iletişim kurarken kullandıkları dile, seçtikleri 

kelimelere, hitabına ve ifadelerine dikkat etmesi beklenmektedir. 

❖ Öğrencilerimizin, tüm üniversite personeline, bir üniversite öğrencisine yakışır şekilde saygılı 

davranması beklenmektedir. 

❖ Öğrencilerimizin, öğretim elemanları ile uygun bir şekilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Öğretim 

elemanları ile iletişim kurmalarının gerektiği durumlarda, iletişimi resmi kanal olan email yolu ile ve 

mesai saatleri içerisinde sağlamaları gerekmektedir.  Öğrencilerimizin öğretim elemanlarına, uygun 

olmayan saatlerde WhatsApp, Instagram gibi uygulama ya da sosyal medya hesaplarından mesaj 

atmaması önemle rica olunur.  

❖ Öğrencilerimizin, yapılan tüm sınavlara ilan edilen gün, saat ve platformda girmek, kimlik belgeleri ile 

gerekli diğer belgeleri de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Öğrenciler sözlü ve/veya yazılı olarak 

duyurulan sınav yönergesinde belirtilen kuralları bilmek ve bu kurallara uymakla yükümlüdür.
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İLETİŞİM 
 

Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Programı, Yönetmelik, uyulması gereken kurallar, Akademik 

Takvim, güncel bilgiler ve öğrencilerin bilmesi gereken diğer konular hakkında güncel bilgilere sahip olmak 

için Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Öğrencilerimizin bilmesi 

gereken tüm ayrıntılar bu kılavuzda ve/veya web sayfamızda bulunmaktadır. 

 

Belirtilen bu kaynaklardan olmayan konular ve sorularınızı sınıf temsilcilerine ileterek ve/veya 

ydyo.arapca@asbu.edu.tr adresine atacağınız e-posta yoluyla öğrenebilirsiniz.  

Web sayfası linki: https://ydyo.asbu.edu.tr/ 
 

Eğer resmi bir talepte bulunacaksanız, ASBÜ YDY içerisindeki ilgili birime şahsen müracaat edebilir ve/veya 

e-posta atabilirsiniz. E-postayı yazmadan önce, kılavuzun 24. sayfasındaki örnek e-postayı ve nasıl yazılması 

gerektiği ile ilgili yönergeyi okuyunuz. Okul resmi e-posta adresi ya da öğretim elemanları veya idari 

personelle iletişim kurarken ASBÜ uzantılı öğrenci e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir. Kişisel e-

posta adreslerinizden gönderdiğiniz mesajlara cevap verilemeyecektir (e-postayı gönderen kişinin iddia 

edilen kişi olup olmadığının kontrolü sağlanamayacağı sebebiyle; kişisel bilgiler teyit edilemeyen bir e-posta 

adresi ile paylaşılamaz). 

Talebinize bağlı olarak, ydyo.arapca@asbu.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz (örnek: sınav yeniden 

değerlendirme talebi). Aynı zamanda, eğer bir öğretim elemanına ya da idari bir personele e-posta 

göndermek isterseniz, ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında Akademik veya İdari personel 

sekmesinde aradığınız e-posta adresine ulaşabilirsiniz. 

Bu kılavuzda bulamadığınız belirli bir idari konuyla ilgili bilgilendirilmek üzere ydyo.arapca@asbu.edu.tr 

adresine e- posta atabilirsiniz.  

Bunun yanı sıra, anlık olarak yapılan güncellemeler ve bilgi paylaşımlarından haberdar olmak için okulumuz 

resmi İnstagram ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz. 

❖ Resmi İnstagram hesabımız: asbu_ydyo 

❖ Resmi Twitter hesabımız: @AsbuYdyo 

❖ Self-Access Center - Resmi Instagram hesabı: asbusac - asbusacarapca 
 

ASBÜ ÖĞRENCİ E-POSTA HESABI 

Öğrencilerimizin ASBÜ YDY ya da Üniversitemiz ile ilgili herhangi bir konuda bilgi edinmek için ASBÜ öğrenci 

e-posta adresini kullanması gerekmektedir. Bütün ASBÜ öğrencilerine e-posta hesapları verilmiştir ve e- 

posta adreslerini Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebilirler. 

Öğrenci bilgi sistemine https://obs.asbu.edu.tr adresinden giriş yapabilir ve sağ üst kısımdan öğrenci 

numaranızı öğrenebilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi öğrenci bilgi sisteminde 

bulabilirsiniz. 

Mail şifrenizi de https://asbusifre.asbu.edu.tr adresinden alabilirsiniz. Şifre işlemlerinizde sorun yaşamanız 

durumunda bid@asbu.edu.tr adresine e-posta yoluyla destek alabilirsiniz. 

  

mailto:ydyo.arapca@asbu.edu.tr
https://ydyo.asbu.edu.tr/
mailto:ydyo.arapca@asbu.edu.tr
mailto:ydyo.arapca@asbu.edu.tr
mailto:ydyo@asbu.edu.tr
mailto:ydyo@asbu.edu.tr
https://obs.asbu.edu.tr/
https://asbusifre.asbu.edu.tr/
https://asbusifre.asbu.edu.tr/
mailto:bid@asbu.edu.tr
mailto:bid@asbu.edu.tr
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ONLINE PLATFORMLAR & DERSLER   
MOODLE 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde online platform olarak Moodle kullanılmaktadır. Telefonlarınıza 

da uygulamasını indirebileceğiniz bu platforma aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.  

www.moodle.asbu.edu.tr 

Tüm ek materyaller, ödevler ve görevler Moodle üzerinden paylaşılacaktır. Aynı zamanda, öğrenciler 

yaptıkları  ödevleri Moodle’da dahil oldukları sınıfta açılan alana yükleyecektir. 

Moodle hakkında bilgi edinmek için bağlantıdaki videoyu seyredebilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtbD-klTYEo 

*** Hatırlatma: Sınavlarla ilgili duyurular, materyal paylaşımları, ödev teslimi gibi diğer tüm 

konular Moodle üzerinden yürütülecektir. Bu nedenle Moodle sistemine bütün öğrencilerin giriş 

yapmış olması ve sistemi aktif takip ediyor olmaları gerekmektedir. 

ZOOM UYGULAMASI 

Zoom uygulaması hibrit derslerde, öğretim elemanını Covid19 kaynaklı karantina altında olduğu 

durumlarda eğitimin aksamaması için derslerin işlenmeye devam ettiği uygulamadır. Öğrencilerin 

kullandığı cihaz/cihazlara uygulamayı önceden indirmiş ve kullanmaya hazır hale getirmiş olması 

gerekmektedir.  

Aşağıda Zoom uygulamasının nasıl indirileceği aşamalı olarak anlatılmıştır. 

 

1. Zoom uygulamasını cihazınıza indirin (Ekranı net ve rahat görebilmek için tercihen masaüstü ya da 

dizüstü bilgisayar kullanmanız tavsiye edilir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekranınızda Zoom bu şekilde görünecektir. ‘Join’ ‘Katıl’ tuşuna tıklayın. 

http://www.moodle.asbu.edu.tr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZtbD-klTYEo
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2. Sizinle paylaşılmış olan sınıf kodunu girin (Meeting ID) Ders kodu 10 ya da 11 rakamdan oluşan kod. 

 

3. Dersten önce Öğretim elemanı tarafından paylaşılan şifreyi girerek sınıfa katılın. (Eğer URL linki 

paylaşıldıysa, doğrudan linke tıklayarak da derse katılabilirsiniz.) 

VEYA 

(Öğretim elemanı tarafından paylaşılan davetiyeyi tıklayarak da derse girebilirsiniz.) 

 

4. Bekleme alanında öğretim görevlisinin sizi derse kabul etmesini bekleyin. 

 
 
 
 

5. Kameranızı açık konuma getirin ve sınıf ortamına uygun şekilde düzenlemelerinizi yaptığınızdan emin 

olun. 

 

6. Mikrofonunuzu öğretim elemanı soru soruncaya ya da sizden kameranızı açmanız isteninceye kadar 

kapalı tutun. 

 

HİBRİT DERSLER 

Hibrit dersler ise öğrencinin değil, öğretim elemanının sağlık sorunları nedeniyle dersi verememesi 

durumlarında yapılır. Bu dersler okulda aynı seviyede işlenen bir sınıfa öğrencilerin canlı olarak bağlanarak 

dersi takip etmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu dersin linki öğrencilerin ASBÜ e-posta adreslerine gönderilir. 

Öğrenciler bu dersleri isterlerse evlerinde, yurtlarda ya da okula gelerek kendi sınıflarından bağlanarak takip 

edebilirler.  

Hibrit dersler için ASBÜ YDY ve/veya dersi verecek olan öğretim elemanları, öğrencinin 

…@student.asbu.edu.tr uzantılı adresine eposta atarak öğrenci(leri) bilgilendirir. Öğrencinin 

…@student.asbu.edu.tr uzantılı eposta adresini kontrol etmek kendi sorumluluğundadır. 
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SEVİYELER 
 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Programı, Başlangıç (المبتدئ)-

Başlangıç-Üstü (األعىل األعىل) Orta-Üstü -(المتوسط) Orta ,(المبتدئ   seviyesi olmak üzere toplam iki (المتوسط 

kurdan oluşur. Seviyeler Akademik yıl başında yapılan Arapça Seviye Tespit sınavı sonucuna göre belirlenir. 

Arapça Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan Başlangıç kuruna yerleştirilir. 

İlk haftadan sonra verilen dilekçeler işleme alınmaz. Kur değiştirme yalnızca akademik yıl başında talep 

edilebilir. Dilekçe sonuçları öğrencinin ...@student.asbu.edu.tr adresine bildirilir ve öğrencinin kur 

değişikliği Moodle üzerinden yapılır. 

Eğer bir öğrenci Başlangıç seviyesinde başlarsa ve kurda kalarak kur tekrarı yapmazsa Akademik Yıl sonunda 

B1+/B2 seviyesine erişir.  

 

KUR/SEVİYE DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 

Öğrenci eğitimine devam ettiği kurun seviyesinin üzerinde ya da altında olduğunu düşünüyorsa derslerin 

başladığı ilk hafta kur değişikliği yapmak için ASBÜ YDY Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına kur değişikliği talep 

etmek üzere dilekçe verebilir. Öğrencinin bu talebini değerlendirirken Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 

aşağıdaki değerlendirme kriterlerinden bir ya da birden fazlasını göz önüne alabilir; 

❖ Dilekçe verildiği sürede dersi veren Öğretim eleman(lar)ının görüşünün alınması 

❖ Ek bir sınav uygulanması (yer ve zaman öğrencilerin ASBÜ öğrenci e-postalarına gönderilerek 

duyurulur; öğrenciler yapılan ek sınavı kaçırdıkları takdirde telafisi yapılmaz.) 

❖ Daha önceki İYS sonucuna bakılması (eğer girmişse) 

❖ Daha önceki notlarına bakılması (bir önceki yıldan devam eden öğrenci ise) 

❖ Daha önceki devam durumuna bakılması (bir önceki yıldan devam eden öğrenci ise) 

Yukarıda bahsedilen ölçütlere bağlı olarak edinilen bilgiler ışığında ASBÜ YDY Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı 

öğrencinin kur değiştirip değiştirmeyeceğine ve değiştirecekse hangi kura yerleştirilmesi gerektiğine karar 

verir. Sonuç öğrencinin ASBÜ öğrenci e-posta adresine gönderilir. 

 

SEVİYE/KUR TEKRARI 

Eğer bir öğrenci kurda bir defa kalırsa kurda ikinci kere eğitim alır. Kalan öğrenciler için Başlangıç kuru hariç 

yeni bir sınıf oluşturulmaz diğerleriyle birlikte aynı sınıfta eğitim almaya devam ederler.  

Ancak eğer aynı kurda ikinci kez kalırlarsa bu kurda üçüncü kez eğitim alacakları için sadece tekrar 

öğrencilerden bir sınıf oluşturularak farklı bir kitap takip edilebilir. Eğer üçüncü kez aynı kurda eğitim alacak 

öğrencilerin toplam sayısı yeni bir sınıf açmak için yeterli sayıya ulaşmazsa, bu öğrencilerin bir üst kura 

geçmesine Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının kararıyla izin verilebilir. Üçüncü kez aynı kurda eğitim alacak 

öğrencilere offline eğitim imkânı sunulabilir. 

 
 

 

mailto:...@student.asbu.edu.tr
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2022-23 AKADEMİK YILINDA SINIFLAR 

2022-23 Akademik Yılı 1. Modülde öğrencilerin hangi kurda okuyacakları senenin başında yapılan Arapça 

Seviye Tespit sınavı sonucuna göre belirlenir. Öğrencilerin sonuçları Öğrenci Bilgi Sisteminde 

bulunmaktadır. Tekrar eden öğrencilerin notlarını OBS üzerinde görebilmesi için sistemi 2021-22 Bahar 

Modül 2’e ayarlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin Seviye Tespit sınavında aldıkları puanlara göre hangi 

kura yerleşeceklerine dair tablo ASBÜ YDY web sayfasında duyurulmuştur. 

 

ARAPÇA SEVİYE TESPİT SINAVI 

Arapça Seviye Tespit Sınavı 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. İçeriği aşağıdaki gibidir. 
 

Dinleme 25 soru 

Dilbilgisi 20 soru 

Kelime Bilgisi 20 soru 

Okuma 15 soru 

Tablo 1: Arapça Seviye Tespit Sınav içeriği 

Arapça Seviye Tespit sınav soruları kolaydan zora olacak şekilde sorulmaktadır ve 80 sorunun cevaplanması 
için 70 dakika verilmektedir.  

80 üzerinden ve 100’e dönüştürülmüş notlar aşağıdaki gibidir. 

80 üzerinden  100 üzerinden 

BAŞLANGIÇ: 0 - 25 BAŞLANGIÇ: 1.25 – 31.25 

BAŞLANGIÇ-ÜSTÜ: 26 - 39 BAŞLANGIÇ-ÜSTÜ: 32.5 – 48.75 

ORTA: 40 - 47 ORTA: 50 – 58.75 

ORTA-ÜSTÜ: 48 - 80 ORTA-ÜSTÜ: 60 & üstü 

Tablo 2: 80 üzerinden STS puanları  Tablo 3: 100 üzerinden STS puanları 

 

DERS KODLARI 
Ders kodları öğrencinin bir Akademik Yıl içerisinde hangi dönemde ya da hangi seviyede olduğunu belirtir. 

Örneğin; 

MUS1.01: MUS1 kısaltması Başlangıç seviyesini, 1 rakamı ise öğrencinin ders aldığı sınıfını temsil eder. 

MUS2.01: MUS2 kısaltması Başlangıç-üstü seviyesini 1 rakamı ise öğrencinin ders aldığı sınıfını temsil 

eder. 
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DERS KODLARI 
 

MODÜLLER 
 

Her modül sonunda tüm sınıflar dağıtılarak yeni modüldeki sınıflar yeniden oluşturulur. Başarı sınıfları 

yoktur; tüm sınıflar not ortalamaları göz önüne alınarak homojen olarak oluşturulur. 

 

Modül 1 Güz Modülü 

Modül 2 Bahar Modülü- Bir Akademik Yıl içerisindeki ikinci modül 

Tablo 4: Modül açıklaması  
 

DERS SAATLERİ VE HAFTALIK PROGRAM 

Başlangıç, Başlangıç-üstü Orta ve 16 haftalık Orta-üstü seviyelerinin dersleri gün içerisinde farklı zaman 

dilimlerinde verilmektedir. Her kur bittiğinde bir sonraki kur farklı zaman diliminde olabilir. Örneğin 

başlangıç seviyesi 1. Modülde sabah grubuyken bir sonrakinde öğleden sonra grubu olabilir veya yine sabah 

grubu olarak kalabilir. Kurların modül içerisinde hangi zaman diliminde olacağına öğretim elemanlarının 

programına ve lojistik imkanlara göre karar verilir. Aynı seviyede olan sınıflar aynı zaman diliminde sınav 

olurlar.  

2022-2023 Akademik yılı 1. Modülde dersler tüm seviyelerde 40 dakika olarak işlenmektedir.  

2022-2023 Akademik Yılı 1. Modül için ders saatleri ve seviyeler aşağıdaki gibidir. 

Sabah grupları (08.30 – 12:30) 

Öğleden sonra grupları (13:10 – 17:10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5: Başlangıç, Başlangıç-üstü, Orta ve Orta-üstü seviye için zaman çizelgesi 

 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA *** 

1. Ders 08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 08:30 – 09:10 

2. Ders 09:20 – 10:00 09:20 – 10:00 09:20 – 10:00 09:20 – 10:00 09:20 – 10:00 

3. Ders 10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 10:10 – 10:50 

4. Ders 11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 11:00 – 11:40  

5. Ders 11:50 – 12:30 11:50 – 12:30 11:50 – 12:30 11:50 – 12:30  

ÖĞLE ARASI 

1. Ders 13:10 – 13:50 13:10 – 13:50 13:10 – 13:50 13:10 – 13:50 08:30 – 09:10 

2. Ders 14:00 – 14:40 14:00 – 14:40 14:00 – 14:40 14:00 – 14:40 09:20 – 10:00 

3. Ders 14:50 – 15:30 14:50 – 15:30 14:50 – 15:30 14:50 – 15:30 10:10 – 10:50 

4. Ders 15:40 – 16:20 15:40 – 16:20 15:40 – 16:20 15:40 – 16:20  

5. Ders 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10 16:30 – 17:10  
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DERSLERE DEVAM 
Öğrenciler yüz yüze derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Tablo 8’de kur/seviye bazında devamsızlık 

limitleri verilmiştir. Devamsızlık üst limiti %15’tir ve öğrencinin %15’lik bu sınırı aşmaması gerekmektedir. 

Eğer öğrenci derse devam limitini (%15) aşarsa, başarı durumu ne olursa olsun kurda başarısız sayılır ve kuru 

tekrar etmek zorundadır.   

* Devam saatleri her kur için ayrı ayrı hesaplanır ve modüller arası ders saati aktarması yapılamaz. 

** Sağlık raporları devamsızlık için kullanılamaz. Sağlık raporları YDY Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Kur 

Sonu Sınavının telafi sınavına girebilmek ve hasta olduğu sürede kaçırdığı ödevlerin tesliminde 3 iş günü 

uzatma talep etmek üzere teslim edilir.  

*** Covid19 Pandemi sürecine özel olarak öğrenci Covid19 pozitif/temaslı olduğunu resmi belgeyi en kısa 

sürede Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Öğrenciye karantinada olduğu süre 

boyunca dersleri uzaktan bağlantı yoluyla takip edebilir.  

DERSLERE GEÇ KALMA 

Öğrenciler derse zamanında gelmekle ve ders saati bitene kadar sınıfta kalmakla yükümlüdür. Öğrencilerin 

devam durumu kayıt altına alınır ve takibinin sağlanması için Öğrenci Bilgi Sistemine girilir. Herhangi bir 

nedenden dolayı öğrenci eğer derse geç gelirse, derse yine de alınır. Ancak bunu alışkanlık haline 

getirmemesi ve sınıfın düzenini bozmaması beklenir. Eğer derse sürekli geç gelme ya da ders bitmeden 

sınıftan ayrılmayı alışkanlık haline getirirse öğrenci, öğretim elemanı tarafından uyarılır ve bu öğrenci 

hakkında Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına bilgi verilir.  

Öğrenci, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’yla birlikte devamsızlık saatlerini takip etmekle yükümlüdür. 

 

 
 
SEVİYE / KUR 

 
Hafta 
sayısı 

Toplam 
Ders saati 

Öğrencinin devam 

etmek zorunda olduğu 

en az ders saat sayısı 

Devamsızlık 

yapılabilecek 

azami ders 

saati 

8 haftalık 8 160 (20*8) 136 24 

16 haftalık  16 400 (25*16) 340 60 

Tablo 8:  
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MATERYALLER & KİTAPLAR & ÖDEVLER 
 

Başlangıç-Başlangıç üstü ve Orta-Orta üstü kurlarında hafta içi 5 gün günde 5 saat olmak üzere haftada 20 saat 
yüz yüze ders işlenecektir. 16-haftalık  

 
KİTAPLAR  

2022-2023 yılında kullanılan kitaplar Akdem Yayıncılığa ait Miftahu’l-Arabiyye Serisidir. Her seviyede 
okunacak kitabın ayrıca online içeriği de bulunmaktadır. Öğrencilerin eğitim görecekleri seviyede işlenecek olan 
kitapları ve çevrimiçi (Online) bileşenlerden ödev verileceği de göz önüne alınarak bu kaynakları alması 
gerekmektedir. 

 

 

Arapça Hazırlık programında alacağınız eğitimi desteklemek üzere hazırlanan ek materyaller Moodle 

üzerinden öğrencilerle paylaşılır. Böylece öğrenciler tekrar etmek istediklerinde bu materyaller erişebilirler. 

Bu materyallere kişisel eposta adresler kullanılarak değil, sadece …@student.asbu.edu.tr uzantılı öğrenci 

eposta hesapları ile erişilebilir. Dosyalara ulaşmak için erişim istenilen ekranda hesap değişikliği yaparak  

..@student.asbu.edu.tr uzantılı öğrenci mail adresinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. 

Her kurun başında, ödevlerin ne zaman nasıl yapılacağı, nereye ne zaman teslim edileceği ayrıntılı olarak 

öğrencilerle paylaşılır. Öğrencilerin son teslim günü ve saati dolmadan ödevleri teslim etmesi beklenir. Geç 
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teslim edilen ödevler değerlendirmeye alınmaz, not verilmez ve sisteme ‘0’ olarak girilir. Ödevler öğretim 

elemanlarına, aksi kendilerinden talep edilmediği takdirde e-posta olarak atılmaz; öğrencilerin ödevleri 

teslim tarihi dolmadan önce Moodle’a yüklemesi gerekmektedir. Ödevlerin WhatsApp ya da Instagram gibi 

herhangi bir sosyal medya hesabı ya da uygulama yoluyla gönderilmemesi son derece önemlidir. Bu yollarla 

gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmaz, not verilmez ve sisteme ‘0’ olarak girilir. 

Üniversite rektörlüğü tarafından üniversiteyi temsil etmek üzere sportif ya da benzer aktivitelere katılmaları 

için izin verilen öğrenciler ve Sağlık raporu teslim ederek onaylanmış öğrencilere ödevlerini teslim etmeleri 

için 3 günlük ek uzatma verilir. Öğrenciler sağlık nedenleriyle ya da üniversite rektörlüğü tarafından izinli 

sayıldıkları süre içerisinde teslim edemedikleri ödevlerini verilen 3 günlük ek süre içinde teslim etmekle 

yükümlüdür. Bu süreyi geçirmeleri halinde başka ek süre verilmez. Eğer ödevi verilen ek süre bitiminden 

sonra teslim ederlerse, bu ödevler değerlendirmeye alınmaz, not verilmez ve sisteme ‘0’ olarak girilir. 
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ÖLÇME & DEĞERLENDİRME 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde seviye içi değerlendirme iki ayrı şekilde yapılmaktadır. 

1- Sınavlar 

a. Kısa sınavlar 

b. Kur Sonu Sınavı 

2- Sürekli değerlendirme 

a. Ödevler (Yazma ödevleri, Konuşma ödevleri, Online ödevler, vs) 

b. Öğretim Elemanı değerlendirmesi 

Bir kurda, Kur Sonu Sınavına girmek için ön koşul vardır. Öğrenciler Kur Sonu Sınavına girmek için kısa 

sınavlar, ödevler, öğretim elemanı değerlendirmesi toplamından 100 üzerinden en az 60 almalıdır. Eğer kısa 

sınavlar, ödevler & öğretim elemanı değerlendirmesi toplamından 59 ve altı alınırsa, Kur Sonu Sınavına 

giremezler ve kuru geçemezler. Bu değerlendirme yüzdeleri aşağıdaki tabloda (Tablo 9) ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 

Kur sonu sınavına girmek için kısa sınavlar, ödevler, Öğretim elemanı değerlendirmesi ağırlıkları 

 

YÜZDELİK İÇERİK 

%50 Ödevler, Çevrimiçi (Online) içerik ve Öğretim Elemanı 
Değerlendirmesi 

%50 Kısa sınavlar 

Tablo 12: Kur sonu sınavına girmek için kısa sınavlar, ödevler, öğretim elemanı değerlendirmesi ağırlıkları 

*** Orta-Üstü seviyelerde kur sonu sınavı yapılmamaktadır. 

*** Orta-Üstü seviye öğrencileri bu tablodaki şartlardan en az 60 puan toplarsa muafiyet sınavına girmeye hak 
kazanır. 

Seviyeyi geçmek için (Orta-üst seviye hariç), öğrencinin tüm değerlendirme ölçütlerinden 100 üzerinden 70 
alması gerekmektedir. Aşağıda, tablo 8’de, 8 ve 16 haftalık Orta-üstü seviyeler dışında kalan seviyelerin 
değerlendirme yüzdeleri bulunmaktadır. 

 

YÜZDELİK İÇERİK 

%10 Ödevler 

%40 Kısa sınavlar 

%50 Kur sonu sınavı (ECT) 

Toplam:% 100 Kur /Seviye Başarısı 

Tablo 11: Her kur için Değerlendirme ölçütleri * 8 ve 16 haftalık Orta-üstü kurlar hariç 
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Eğer öğrenci kısa sınavlara (quiz) gününde ve saatinde girmezse ya da ödevlerini gününde teslim etmezse, 
telafi verilmez. Eğer Öğrenci Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni spor müsabakalarında ya da benzer 
yarışma ya da etkinliklerde temsil etmek üzere rektörlük tarafından görevlendirilmişse, öğrenci izinli sayılır. 
Öğrencinin kaçırdığı kısa sınavların notları için aynı kur içinde daha önce teslim ettiği ödevlerin ve/veya kısa 
sınavların ortalaması alınarak teslim edemediği ödev ve/veya giremediği kısa sınavın notu olarak girilir. 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilmeyen öğrenciler bu maddeden 
yararlanamaz. 

SINAVLAR 
 

16 HAFTALIK BAŞLANGIÇ, BAŞLANGIÇ-ÜSTÜ SEVİYE 

Kısa Sınavlar (2) Kur Sonu Sınavı  

Kısa Sınav 1 

 

Okuma & Dilbilgisi & Dinleme Okuma & Kelime Bilgisi & Yazma 

& Dinleme & 

Dilbilgisi & Konuşma 

 

Kısa Sınav 2 

 

Yazma & Dilbilgisi & Konuşma 

Kısa Sınav 3 

 

Okuma & Dilbilgisi & Dinleme 

Kısa Sınav 4 

 

Yazma & Dilbilgisi & Konuşma 

 
 
 
 
 

16 HAFTALIK ORTA, ORTA-ÜSTÜ SEVİYE  

Kısa Sınavlar (4) Kur Sonu Sınavı  

Kısa Sınav 1 

(Quiz 1) 

Okuma & Dilbilgisi & Dinleme 
 

 

YOK 

 

Kısa Sınav 2 

(Quiz 2) 

Yazma & Dilbilgisi & Konuşma 

Kısa Sınav 1 

(Quiz 3) 

Okuma & Dilbilgisi & Dinleme 

Kısa Sınav 2 

(Quiz 4) 

Yazma & Dilbilgisi & Konuşma 

Tablo 11: Seviye bazında Kısa sınavlar ve Kur Sonu Sınavlarının içeriği 
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TÜM SEVİYELER İÇİN SÜREKLİ DEĞERLENDİRME DETAYLARI 

 2 YAZMA ÖDEVİ 

(60 puan) 

1 KONUŞMA ÖDEVİ 

(20 puan) 

ONLINE ÖDEV 

(10 puan) 

ÖĞRETİM 
ELEMANI 

DEĞERLENDİRMESİ 
(10 puan) 

 
BAŞLANGIÇ  
BAŞLANGIÇ-

ÜSTÜ  
SEVİYESİ  

 
Ödev 1: 30 puan 
Ödev 2: 30 puan 

 
Ödev 1: 20 puan 
 

 
10 puan 

 
     10 puan 

     

 
ORTA-ORTA 

ÜSTÜ SEVİYESİ 
 

 
Ödev 1: 30 puan 
Ödev 2: 30 puan 
 

 
Ödev 1: 20 puan 
 

 
10 puan 

 
10 puan 

     

Tablo 12: Seviyeler için ayrı ayrı Sürekli Değerlendirme içeriği 

 
SINAVLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu 

ana sayfasında linki bulunan dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Öğrencinin 3 iş günü 

olan itiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonuçları için yapacağı itirazlar işleme alınmaz. 

Öğrenci, Kur Sonu Sınavına ya da Arapça Yeterlilik Sınavına itiraz etmek isterse, ASBÜ YDY Web sayfasında 

Ölçme ve Değerlendirme birimi altında ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünde itiraz dilekçe şablonları 

bulunabilir. Sınav itirazı için başka şablon kullanılmaması ya da gelişigüzel yazılmış herhangi bir itiraz yazısı 

gönderilmemelidir. Web sitemizde bulunan şablon kullanılarak doldurulan dilekçenin yasal süre içerisinde 

testingunit@asbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekir; okuldan başka birine ya da başka bir birimin 

adresine gönderilmemelidir. testingunit@asbu.edu.tr adresi dışında gönderilen ya da elden teslim edilen 

başka birim ya da kişilere verilen dilekçeler işleme alınmaz. 

mailto:testingunit@asbu.edu.tr
mailto:testingunit@asbu.edu.tr
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Öğrencinin sınavının yeniden değerlendirilmesi talebini takiben gerekli işlemler yapılır ve öğrencinin resmi 

talebinin sona ermesini takip eden 3 iş günü içinde sonuç öğrencinin ASBÜ öğrenci e-posta hesabına 

gönderilir. 

Aşağıdaki linklerden hem Türkçe hem de Arapça itiraz dilekçelerine ulaşılabilir. 
Sınav yeniden değerlendirme formu (Arapça): 
https://drive.google.com/file/d/1e30MHWq4bv9EgyH8K1wBye8vUVuHOIeE/view?usp=sharing 

 
Sınav yeniden değerlendirme formu (Türkçe): 
https://drive.google.com/file/d/1gafeLheOLUPG1W2X9rDsArxivNOEPX-P/view?usp=sharing 

 
MAZERET SINAVI 

Arapça Seviye Tespit Sınavı, Kısa Sınavlar ve Arapça Yeterlilik sınavlarının telafi sınavları yapılmaz. Mazeret 

sınavları sadece Kur Sonu Sınavları için yapılmaktadır. Öğrenci bu sınav için telafi sınavı dilekçesini rapor bitiş 

tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ASBÜ YDY Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına teslim etmek 

zorundadır. Eğer sağlık raporu kabul edilirse öğrenci telafi sınavına sağlık raporunu teslim tarihinden sonra 

3 iş günü içerisinde sınava alınır. 

 
 

ARAPÇA YETERLİLİK SINAVI 

ASBÜ öğrencilerinin bölümlerinde eğitim görebilmesi için Hazırlık programından muaf olmak zorundadır. 

Arapça Hazırlık programından muaf olmak için ya ASBÜ Arapça Yeterlilik sınavına girip 70 ve üzeri puan 

alınması ya da Yüksekokulumuz Sıkça Sorulan Sorularda belirtilen eşdeğer sınav sonuçlarının ibraz edilmesi 

gerekmektedir.  

YDY Arapça Hazırlık Programına kayıtlı olan tüm öğrenciler aşağıdaki (Tablo 13 & Tablo 14) koşulları 

sağladıkları halde Arapça Yeterlilik (Muafiyet) sınavına girebilirler; 

Hazırlık programında ikinci yılını okuyarak programı tekrar eden öğrenciler koşulsuz olarak Arapça Yeterlilik 

Sınavına girebilirler. 

Hazırlık programına 2021-22 Akademik yılda kayıt yaptırmış yeni kayıtlı öğrenciler. 

Arapça Yeterlilik (Muafiyet) sınavına girebilmek için Başlangıç, Başlangıç-Üstü ve Orta seviyedeki yeni kayıtlı 

öğrencilerin kayıtlı oldukları seviyede 100 üzerinden 60 almaları gerekmektedir. 

 

Yüzdelik İçerik 

%10 Ödevler, Öğretim Elemanı değerlendirmesi 

%40 Kısa Sınavlar (Ortalama) 

%50 Kur sonu Sınavı 

%100 (toplam) Öğrenci MUAFİYETE girebilmek için 100 üzerinden en az 60 
ortalama elde etmelidir.  

*** Bu tablo Başlangıç), Başlangıç-üstü  

Seviye içindir. 

Tablo 13: Arapça Yeterlilik Sınavına girmek için önkoşul içeriği

https://drive.google.com/file/d/1e30MHWq4bv9EgyH8K1wBye8vUVuHOIeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gafeLheOLUPG1W2X9rDsArxivNOEPX-P/view?usp=sharing
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Normal şartlar altında, ilki akademik yılbaşında, ikincisi güz dönemi bitiminde ve sonuncusu ise Bahar 

dönemi bitiminde olmak üzere bir Akademik yıl içerisinde toplam 3 olmak üzere Arapça Yeterlilik (Muafiyet) 

Sınavı uygulanır. (2019-20 Akademik Yıl içerisinde beklenmeyen şekilde Covid19 nedeniyle ek olarak bir 

Arapça Yeterlilik Sınavı daha uygulanmıştır. 2021-2022 akademik yılında her zaman olduğu ve Akademik 

Takvimde de belirtildiği üzere toplam 3 adet Arapça Yeterlilik Sınavı planlanmıştır.) 

ARAPÇA YETERLİK (MUAFİYET) SINAVI İÇERİĞİ 
 

BÖLÜM SORU SAYISI SEVİYE 

Okuma 30 soru B1+  / B2 

Dinleme 25 soru B1+  / B2 

Yazma 5 boşluk doldurma 3 kısa 
metin 1 kompozisyon (en 
az 100 kelimelik) olmak 
üzere 3 tür yazma sorusu 

B1+ / B2 

Konuşma 
(soru cevap) 

B1+ / B2 

Tablo 17: ASBÜ YDY Arapça Yeterlilik Sınavı içeriği 
(Sınavın her bölümü (okuma-dinleme-yazma-konuşma) yüzde 25 olmak üzere eşit oranda etki sağlamaktadır. 
Geçme notu 100 üzerinden 70'dir.) 
 
Örnek Arapça Yeterlilik sınavına aşağıdaki linkten ve YDY web-sayfasından ulaşılabilir. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1H5c0jv0tyqeFKH7eeiSnFJo7103xJhBm 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1H5c0jv0tyqeFKH7eeiSnFJo7103xJhBm
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BAĞIMSIZ ÖĞRENME MERKEZİ 
 

ASBÜ YDYO bünyesindeki Bağımsız Öğrenme Merkezi öğrencilerin Arapça öğrenim sürecini desteklemek 

amacıyla öğrencilerin düzenli olarak katılabileceği etkinlikleri/oturumları sunmaktadır. Çoğunluğu yabancı 

hocalar, deneyimli Türk hocalar ve moderatör öğrenciler tarafından yönetilen birçok etkinliği ASBÜ YDYO 

öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır. Derslere ek olarak 25 ve 45 dakikalık aşağıdaki etkinlikler 

düzenlenmektedir: 

- Konuşma Kulübü 

- Sınava Yönelik Dinleme Pratiği 

- Birebir Yazma Oturumu 

- Dilbilgisi Etkinliği 
 
 

Bu oturumlar öğrencilere dinleme, yazma ve konuşma konusunda eksik oldukları becerileri geliştirme 

fırsatı sağlarken, onlara ders dışında ekstra pratik yapma olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz her hafta 

yayınlanan SAC programı içeriğine göre kendilerinde geliştirmek istedikleri beceriye dayalı etkinliklere 

katılım sağlamaktadırlar. SAC oturumlarına katılmak herhangi bir puan olarak bir katkı sağlamamaktadır 

ancak bu oturumlara katılmak öğrencileri dil öğrenme yolculuklarında hem daha bağımsız kılacak hem de 

hayat-boyu öğrenme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır; bu nedenle öğrencilerimize Bağımsız 

Öğrenme Merkezimizden olabildiğince yararlanmalarını ve sunduğu olanakları sonuna kadar kullanmaya 

çalışmalarını öneririz. 

Öğrencileri SAC programı hakkında bilgilendirmek üzere, Moodle ve SAC Sosyal medya hesabında haftalık 

program yayınlanır. Paylaşılan bu program oturumun adı, içeriği, moderatörü, seviyesi, günü ve saati 

hakkında bilgi verir. Öğrencilerin sadece programda yazılı olarak belirtilmiş, seviyelerine uygun olan 

oturumlara girmelerine izin verilir. Başka bir deyişle, öğrenciler seviyelerinden aşağıda ya da yukarıda olan 

oturumlara giremezler çünkü oturumlar belirli bir seviyeye uygun olacak şekilde içerik ve metotlar 

kullanılarak düzenlenmiştir. 

Haftalık program hakkında bilgi sahibi olmak ve randevu alabilmek için https://sac.asbu.edu.tr/  

 

İletişim için E-posta adresi: sac@asbu.edu.tr   -   zahraa.mawaldi@asbu.edu.tr 
 

SAC resmi Instagram hesabı: asbusac       &    asbusacarapca

https://sac.asbu.edu.tr/
mailto:sac@asbu.edu.tr
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DİĞER KONULAR 

❖ Arapça Hazırlık Programını tekrar eden öğrenciler, devam zorunluğundan muaftır. İsterlerse 3. ve 4. 

Sömestrde de eğitim alarak ikinci yıllarında da devam edebilirler ya da isterlerse kendi imkânlarıyla 

çalışarak Arapça Yeterlilik sınavlarına girebilirler. Ancak Hazırlık programında İkinci akademik yılı 

olup da devam etmek istemeyen öğrencilerin ASBÜ YDY Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına dersler 

başlamadan önce dilekçe vererek kendi imkânlarıyla Arapça Yeterlilik Sınavına hazırlanacaklarını 

bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu dilekçeyi modül başlarında ydyo.arapca@asbu.edu.tr 

adresine e-posta göndererek bildirebilir ve daha sonra dilekçenin aslını şahsen ya da posta yoluyla 

iletmelidir. 

 

❖ Öğrencileri sınavlara geçerli öğrenci kimlik belgeleri ve varsa gerekli belgelerle girmesi 

gerekmektedir. Öğrenciler kendilerine daha önceden Moodle üzerinde ve/veya web sayfasından 

duyurulduğu yerde ve saatte olacak şekilde sınava girmek üzere hazır olmalıdır. Öğrenciler yine 

kendilerine Moodle ve/veya web sayfasında paylaşılan sınav kurallarını, sınav esnasında takip 

edilecek prosedürleri ve sınavla ilgili diğer detayları öğrenmek ve bu kurallara uygun şekilde sınava 

girmekle yükümlüdür. 

 

❖ Covid19 salgını ile ilgili olarak devam ettirilen çevrimiçi (Online) derslerle ilgili alınan kararlar YÖK 

tarafından yapılabilecek olası yeni duyurular doğrultusunda değiştirilebilir ve yeni kural ve 

düzenlemeler getirilebilir. 

 

 
ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak sizlere tekrar hoş geldiniz diyoruz. Umarız en kısa zamanda çok daha 

güvenli ve yüz yüze olabileceğimiz bir ortamda derslerimize devam edebiliriz. 

Bu zor geçen Covid19 Salgını döneminde umarız siz, aileniz, sevdikleriniz güvende ve sağlıklıdır. Sizlere sağlıklı 

ve başarılı bir Akademik Yıl diliyoruz. 

ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu

mailto:ydyo.arapca@asbu.edu.tr
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E-POSTA ÖRNEĞİ 

(Arapça hazırlanmış kılavuzdaki örneği de mutlaka okuyun.) 

KONU: e-postanın konusuna içerikte yazmak istediğiniz konuyu en iyi şekilde özetleyen ve çok uzun 

olmayan birkaç kelimeyi aşmayacak mümkün olduğunca kısa bir ifade yazın. (Örnek: İYS Sınavı hakkında’ 

ya da ‘2. Yazma ödevim hakkında’ 

HİTAP: ‘Sayın yetkili’ ya da ‘Sayın …..,’ 

GİRİŞ: Giriş bölümünde kim olduğunuzu kısaca belirtin (adınız, soyadınız, numaranız ve bölümünüzü de 

mutlaka yazın). 

GELİŞME: e-postayı neden yazdığınızı ve ne istediğinizi anlaşılır şekilde açıklayın. 

KAPANIŞ: Uygun şekilde teşekkür edip uygun olan en kısa sürede cevap beklediğinizi belirterek e- postayı 

aşağıdaki ifadelerle ya da benzeri ifadelerle bitirin. 

Mutlaka tekrar adınızı, soyadınızı ve numarasını belirtin. Telefon numaranızı da eklemeyi unutmayın. 

E-postalarınızı mutlaka ASBÜ öğrenci uzantılı e-posta hesaplarınızı kullanarak gönderin.



Tarih Saat

1-2 Eylül 2022

12 Eylül 2022 Pazartesi 9:00/14:00 

13 Eylül 2022 Salı 17:00

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:00

14 Eylül 2022 Çarşamba 14:00

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:00

14 Eylül 2022 Çarşamba 14:00

15 Eylül 2022 Perşembe 10:00

15 Eylül 2022 Perşembe 14:00

16 Eylül 2022 Cuma 17:00

19-23 Eylül 2022

19-23 Eylül 2022

19-23 Eylül 2022

19-23 Eylül 2022

26 Eylül 2022 Pazartesi

26 Eylül 2022- 18 Kasım 2022

21 Kasım 2022-22 Kasım 2022 10:00-14:00

21 Kasım 2022-22 Kasım 2022 10:00-14:00

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:00

28 Kasım 2022- 24 Ocak 2023

28 Kasım 2022- 20 Ocak 2023

23 Ocak 2023- 24 Ocak 2023 10:00-14:00

23 Ocak 2023- 24 Ocak 2023 10:00-14:00

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:00

30 Ocak 2023 Pazartesi 10:00

30 Ocak 2023 Pazartesi 14:00

30 Ocak 2023 Pazartesi 10:00-14:00

31 Ocak 2023 Salı 10:00-14:00

1 Şubat 2023 Çarşamba 17:00

02 Şubat 2023- 19 Şubat 2023

Tarih Saat

20 Şubat 2023 Pazartesi

20 Şubat 2023- 24 Şubat 2023

20 Şubat 2023- 24 Şubat 2023

20 Şubat 2023-14 Nisan 2023

17 Nisan 2023 -18 Nisan 2023 10:00-14:00

17 Nisan 2023 -18 Nisan 2023 10:00-14:00

20 Nisan 2023 Perşembe 17:00

24 Nisan 2023-16 Haziran 2023

19-20 Haziran 2023 10:00-14:00

19-20 Haziran 2023 10:00-14:00

21 Haziran 2023 Çarşamba 10:00

22 Haziran 2023 Perşembe 10:00

22 Haziran 2023 Perşembe 14:00

22 Haziran 2023 Perşembe 10:00-14:00

23 Haziran 2023 Cuma 10:00-14:00

26 Haziran 2023 Pazartesi 17:00 Yıl sonu Muafiyet Sınavı Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin YDYO tarafından ders kayıtlarının yapılması

Modül Sonu Sınavı 3 (İngilizce)

Modül Başlangıcı - 3. Modül

3. Modül Ders Süresi (8 hafta)

Yıl sonu Muafiyet Sınavı Okuma / Yazma / Dinleme Bölümleri (Arapça & Rusça)

Hazırlık sınıfını  tekrar eden veya diğer Üniversitede aktif kayıtlı öğrencilerin harç ücreti ödemeleri

Yıl sonu Muafiyet Sınavı Konuşma Bölümü (Arapça & Rusça)

Yıl sonu Muafiyet Sınavı Okuma / Yazma / Dinleme Bölümleri (İngilizce)

Yıl sonu Muafiyet Sınavı Konuşma Bölümü (İngilizce)

Modül Sonu Sınavı 3 (Arapça & Rusça)                                            

Modül Sonu Sınav Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Modül Sonu Sınavı 4 (İngilizce)

Modül Sonu Sınavı 4 (Arapça & Rusça)

Modül Sonu Sınavı Sonucu İlanı

4. Modül Ders Süresi (8 hafta)  

Ara Dönem Muafiyet Sınavı Okuma / Yazma / Dinleme Bölümleri (Arapça & Rusça)

Ara Dönem Muafiyet Sınavı Konuşma Bölümü (Arapça & Rusça)

Ara Dönem Muafiyet Sınavı Okuma / Yazma / Dinleme Bölümleri (İngilizce) 

Ara Dönem Muafiyet Sınavı Konuşma Bölümü (İngilizce)

Ara Dönem Muafiyet Sınavı Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Modül Sonu Sınavı-1 (İngilizce)

Modül Sonu Sınav Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Modül Sonu Sınavı 2 (İngilizce)

Modül Sonu Sınavı 2 (Arapça & Rusça)

Modül Sonu Sınav Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Azami süresinde hazırlıkta başarısız öğrencilerin YDYO'ya muafiyet sınavı başvurusu (2547/44-c)

Muafiyet Sınavı Sonucu İlanı (Arapça & İngilizce & Rusça)

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin YDYO tarafından ders kayıtlarının yapılması

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri (Bölümler) Oryantasyonu

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Oryantasyon Programı 

Derslerin Başlaması (1. Modül)

Hazırlık sınıfını  tekrar eden veya diğer Üniversitede aktif kayıtlı öğrencilerin harç ücreti ödemeleri

GÜZ YARIYILI

ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Takvimi

BAHAR YARIYILI

2. Modül Ders Süresi (8 hafta)

1. Modül Ders Süresi (8 hafta)

Ara Tatil 

Modül Sonu Sınavı-1 (Arapça & Rusça)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Oryantasyon Günleri

Seviye Tespit Sınavı (İngilizce & Arapça & Rusça Hazırlık)

Seviye Tespit Sınavı Sonucu İlanı

Muafiyet Sınavı (Okuma/Dinleme/Yazma Arapça & Rusça Hazırlık)

Muafiyet Sınavı (Konuşma Arapça & Rusça Hazırlık)

Muafiyet Sınavı (Okuma/Dinleme/Yazma İngilizce Hazırlık)

Muafiyet Sınavı (Okuma/Dinleme/Yazma İngilizce Hazırlık)

Muafiyet Sınavı (Konuşma İngilizce Hazırlık)

Muafiyet Sınavı (Konuşma İngilizce Hazırlık)


