
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 
YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN  

ZORUNLU TÜRK DİLİ DERSLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI 
 
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5.maddesinin (ı) bendi uyarınca, tüm lisans programı öğrencileri 
için en az iki dönem olmak üzere Türk Dili dersleri programlanır ve uygulanır. Öğrenim dili İngilizce olan 
programlara yurt dışı öğrenci kabul kontenjanından kabul edilip kayıt olan öğrencilerin zorunlu Türk Dili 
dersleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür ve bu derslerle ilgili aşağıdaki esaslara göre 
işlem yapılır:  

 
1- Öğrencilere, A1 seviyesine ulaşmak üzere, ders planlarında belirtilen TLL 101 ve TLL 102 dersleri 

yerine TURK 101 ve TURK 102 dersleri haftada 3 saat, 4 AKTS olarak verilir. Bu öğrenciler TLL 101 ve 
TLL 102 derslerine kayıt olamazlar. 

 
2- Türkiye’deki liselerden mezun olan öğrenciler TLL 101 ve TLL 102 derslerini alırlar. Bu öğrenciler 

Öğrenci Hizmetleri tarafından tespit edilir ve öğrencilerin durumlarına uygun olarak derse kayıt 
olmaları sağlanır.  

 
3- Türkiye’deki liselerden mezun olmayan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

“Türkçe Muafiyet Sınavı” düzenlenir. (CEFR A1-Başlangıç seviyesi) Türkçe Muafiyet Sınavına eşdeğer 
kabul edilebilecek dış sınavlar ile tüm sınavlara ait not aralıkları Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu 
kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve duyurulur. 

 
4- Sınava Üniversiteye Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanından kayıt olan yeni öğrenciler ile daha önce bu 

dersleri alıp başarısız olan mevcut kayıtlı öğrenciler girebilir.  
 
5- Sınav, akademik yılbaşında ilan edilen tarihlerde yapılır. Sınav sonucuna göre öğrencilerin TURK 101 

veya TURK 102 derslerinin, birinden ya da her ikisinden muaf olup olmayacakları belirlenir. Muaf 
olunamayan ders(ler)e öğrenciler kayıt olur. 

 
6- Muafiyet sonucuna göre başarı, “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilir. Başarılı olunan ders(ler), 

öğrencilerin not belgesine EW notu (muafiyet sınavı/Waiver with Examination) ile sınav girilen 
döneme işlenir, ve kredileri verilir ve bu krediler mezuniyet yükümlülüğüne sayılır. Başarısız olunan 
ders(ler) not belgesine işlenmez. Başarısız olan öğrenciler ilgili ders(ler)e devam eder. 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. 

 
7- Sınav sonucuna göre muafiyet verilen öğrenciler, muaf oldukları ders(ler)e kayıt olamazlar.  
 
8- Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrenciler TLL 101 ve TLL 102 derslerini alırlar. Bu 

esaslarda belirtilen hükümler, bu öğrenciler için uygulanmaz. 
 
9- Bu esaslar, Üniversite Senatosunun 24.08.2016 tarih ve 2016/10 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.  
 
 


