
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENİM DİLİ TÜRKÇE OLAN LİSANS PROGRAMLARINDA OKUTULAN  

YABANCI DİL DERSLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI YAPILMASINA DAİR   
UYGULAMA ESASLARI 

 

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5.maddesinin (ı) bendi uyarınca, tüm lisans programı 
öğrencileri için en az iki dönem olmak üzere yabancı dil dersi programlanır ve uygulanır.  
 

2- Yabancı dil dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda yabancı dil 
olarak İngilizce eğitimi verilir. Bu eğitim ile öğrencilere ön-orta düzeyde İngilizce dil becerisi 
kazandırılır.  
 

3- 4.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik”in 5.maddesine göre; Türkçe programlarda öğrenim gören öğrencilere, zorunlu olan 
ENG 103 İngilizce I ve ENG 104 İngilizce II derslerinden muaf olabilmeleri için ilan edilen 
tarihlerde “Muafiyet Sınavı” düzenlenir.    

 

4- Muafiyet Sınavı sonucuna göre öğrencilerin hangi not aralığında hangi dersten muaf 
olabilecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir. Sınav sonucuna göre 
öğrenciler ENG 103 veya ENG 104 derslerinin, birinden ya da her ikisinden muaf olabilirler. Muaf 
olunamayan ders(ler)e öğrenciler kayıt olur.   

 

5- Muafiyet sınavına, Üniversiteye yeni kayıt olarak 1.sınıfa başlayacak öğrenciler ile daha önceki 
dönem(ler)de bu dersleri veya sınavı başarmamış öğrenciler katılabilir.    
 

6- Muafiyet Sınavı sonucuna göre başarı “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir. Muafiyet Sınav 
sonuçları Yabancı Diller tarafından en geç ekleme-bırakma tarihi sona ermeden bir gün önce 
Öğrenci Hizmetlerine iletilir veya Öğrenci Bilgi Sistemine (SIS) not girişi yapılır.    
 

7- Başarılı olunan ders(ler), not belgesinde (transcript) EW notu (muafiyet sınavı/Waiver with 
Examination) ile sınava girilen döneme işlenir ve derslerin kredileri verilir ve bu krediler 
mezuniyet yükümlülüğüne sayılır. Başarısız öğrenciler için not belgesine (transcript) ders(ler) 
işlenmez.  
 

8- Türkçe program öğrencisi olup, aşağıdaki durumu sağlayan öğrenciler bu derslerden muaf 
sayılırlar ve muafiyet sınavına tabi tutulmazlar; 

 

a) TRACE sınavından başarılı olanlar 
b) Üniversitenin kabul ettiği TRACE düzeyindeki uluslararası sınavlardan geçerli puanı alanlar 
c) İsteğe bağlı hazırlık programı okuyup ön-orta seviyeyi bitirenler 
d) Son üç yılını yurtdışında İngilizce konuşulan ya da ana/resmi dili İngilizce olan bir ülkede 

okuyan veya o ülkenin vatandaşı olarak o ülkede eğitim görenler.  
 

9- Bu esaslara göre muafiyet verilen öğrenciler, muaf oldukları ders(ler)e kayıt olamazlar.  
 

10- Muaf olunan derslerin kredileri, öğrencilerin ilgili dönemdeki ders yükleri hesabına dahil 
edilmez.  Öğrenciler, muaf oldukları bu dersler yerine ilgili dönemdeki kredi yükünü aşmamak 
kaydıyla başka derslere kayıt olabilirler. 
 

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

 

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

 
 


