
 
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS PROGRAMLARINDA OKUTULAN  
MODERN DİL DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI 

 
1- Modern dil dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılır. Bu kapsamda Arapça, Almanca, 

Çince, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca dersleri açılabilir.  
 

2- Yabancı dil derslerinin zorunlu seçmeli olarak okutulan programlarda, derslerin aşağıdaki amaçları 
dikkate alınarak, bu esaslarda belirtilen kurallara göre öğrencilerin dersleri almaları sağlanır. 

 

 Bilmedikleri bir dili öğrenmelerine olanak sağlamak  

 İlgili dilde en az A2 seviyesine gelebilmelerini sağlamak 

 Öğrenmenin bütünlüğü açısından, 4 dönemde sunulan bu derslerin, öğrenciler tarafından üst 
üste (ara vermeden) dönemlerde almasını sağlamak 

 

3- Öğrenciler, uyruklarına göre ana veya resmi dilleri olan yabancı dil derslerini alamazlar. Bu 
doğrultuda öğrencilerin uyruk bilgilerine göre hangi dersleri alamayacakları Yabancı Diller 
Yüksekokulu tarafından tespit edilir ve Öğrenci Hizmetlerine ders kayıtları öncesinde iletilir. 

 

4- Yabancı dille öğretim yapan liselerden mezun olan veya orta öğrenimini yabancı ülkede tamamlayan 
öğrenciler, bu eğitimlerindeki ilgili yabancı dil derslerini alamazlar. Bu doğrultuda öğrencilerin 
mezun oldukları lise veya tamamladıkları orta öğrenim bilgilerine göre hangi dersleri alamayacakları 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilir ve Öğrenci Hizmetlerine ders kayıtları öncesinde 
iletilir. 

 

5- Bu derslere kayıt olmak için belirlenen kısıtların dışında kalan ancak II. yabancı dil derslerini serbest 
seçmeli olarak alan öğrenciler yabancı dili, anne-babadan öğrenme, yurt dışında yaşayarak 
öğrenme, herhangi bir kursa devam ederek öğrenme vb. nedenlerle yabancı dili bilen öğrenciler için 
ilgili dilde kabul edilebilecek sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından tespit edilip duyurulur. 
Bu sınav sonuçlarının Modern Diller Koordinatörüne ibrazı ile ders muafiyeti sağlanır. 
 

6- Yabancı dil dersleri zorunlu seçmeli olan program öğrencilerin, aynı dilde birbirini takip eden 4 
dersi tamamlamaları gerekir. Birbirini takip eden 4 dersi tamamlamadan, başka bir dilde derse 
serbest / fakülte dışı seçmeli yükümlülüğünü tamamlamak amacıyla kayıt olunamaz. Bu karar 
programların tüm öğrencileri için uygulanır, ancak daha önceden farklı şekilde ders alan öğrencilerin 
durumları fakülte/yüksekokul yönetim kurulunda karara bağlanır. Bu derslerin ardışık dönemlerde 
alınmasının avantajları hakkında öğrenciler bölümleri ve danışmanları tarafından bilgilendirilirler.   

 

7- Yabancı dil dersleri zorunlu seçmeli olan program öğrencileri, seçtikleri dili yönetmelikteki ders 
tekrar kuralına bakılmaksızın sadece dersi aldıktan sonraki dönem olmak üzere 1 kere 
değiştirebilirler. Uygulama aşağıdaki gibi yapılır:   
 

a) Öğrenci ilk seviyeyi aldıktan sonra, bir sonraki dönem ikinci seviyeyi alıp dersten çekilirse (W), 
sonraki döneminde dil dersini değişebilir.  

b) Öğrenci dersi ilk aldığı dönemde dersten çekilirse (W) bir sonraki dönemde ders tekrarı gibi 
işlem görmeyecek. Ders değişikliğinin koşulu mutlaka GNO’ya yansıyan notlanmanın olmasıdır. 

c) Öğrenci ders değişikliği yaptığında, ilk dersten başarısız (F) olduğu durum hariç, diğer notlar için 
otomatik ders tekrar bağlantısı kurulmayacaktır. Öğrenci ders tekrarı şeklinde olmasını istemesi 
durumunda, kendisi SIS üzerinden ders tekrar (saydırma)  işlemini gerçekleştirecektir. Değişiklik 
yaptığı ders ilgili programın mezuniyet koşullarında seçmeli olarak sayılıyor ise, ders otomatik 
olarak seçmeli ders havuzuna gider. 

 
8- Yabancı dil dersi zorunlu seçmeli olan programlar için kota belirlenerek ve hangi şubeye hangi 

program için kaç kontenjan ayrılacağına ders kayıtları öncesi ilgili akademik birimlerle birlikte karar 



verilir. Ders kayıt döneminde bu kotalar çerçevesinde derslere kayıt olunur. Ders ekleme-bırakma 
haftasında, dersler kota ayrımı olmadan tüm programlar için açılır.  

 

9- Bu esaslarda yer almayan hükümler ile ilgili konular Yabancı Diller Yüksekokulu veya Üniversite 
Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanır. 
 

10- Bu esaslar, Üniversite Senatosunun 24.08.2016 tarih ve 2016/10 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 


