T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU DERSLER EĞİTİM ÖĞRETİM SINAV ve İŞLEYİŞ
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 — (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi birimlerinde
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, 20/6/2012
tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek
mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersinin eğitimi öğretimine ve
sınavlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 — (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi birimlerinde Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, 20/6/2012 tarihli ve
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5’inci
Maddesinin (ı) bendine ve 14. maddesine, 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 Sayılı
Yükseköğretim Kurumunun Yürütme Kurulu Kararı ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 — (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ders Koordinatör: Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü’nün önerisi ve Rektör onayı
ile görevlendirilen ilgili Ortak Zorunlu Derse ait her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri ile birimler
arası koordinasyon işlemlerini yürütecek olan öğretim elemanını,
b)Ham Başarı Notu (HBN): Öğrencinin ders kapsamında ölçüldüğü ara sınav, yarıyıl
sonu sınavı, kısa süreli sınavlar, ödev, proje, uygulama vb. etkinliklerde aldığı notları, bu
etkinliklerin ağırlıklarıyla çarparak hesaplanan, [0-100] aralığındaki ders başarı notunu;
c)İlgili birim: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,
ç)İlgili yönetim kurul: İlgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulunu,
d) Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü: Rektör tarafından belirlenen ve Ortak Zorunlu
Dersleri ile işlemlerin ve faaliyetlerin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi genelinde
yürütülmesinden ve organize edilmesinden sorumlu öğretim üyesini,
e)Ortak Zorunlu Dersler Koordinasyon Kurulu: Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü
başkanlığında Ders Koordinatörlerinden oluşan kurulu,
f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Ders Uygulama Esasları
Derslerin Öğretim Yarıyılları
MADDE 5 — Ortak zorunlu derslerden;
a. Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi dersi, I. ve II. yarıyılda okutulur.

b. Türk Dili dersi, I. ve II. yarıyılda okutulur.
c. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi, lisans programlarında I. veya II.
Yarıyılda tek dönem okutulur.
d. İş sağlığı ve güvenliği dersinin, iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları
yetiştiren lisans programlarında hangi dönemde okutulacağı ilgili birim tarafından
düzenlenir.
Derslerin Haftalık Saatleri
MADDE 6 — (1) Ortak zorunlu derslerden;
i. Türk Dili ve Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi dersleri haftada
iki (2) saat okutulur.
ii. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi haftada 2 saat teorik ve 2
saat pratik olmak üzere dört saat okutulur.
iii. İş sağlığı ve güvenliği dersi haftada 2 saat teorik ve 2 saat pratik
olmak üzere dört saat okutulur.

Yeterlik Sınavı
MADDE 7 — (1) (Değişik: 06.09.2016 tarihli 2016/23-06 sayılı Senato Kararı) Her
eğitim-öğretim yılı başında Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi dersleri için bir yeterlik sınavı yapılır.
(2) Bu sınava ilgili eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim
görecek olan öğrenciler ve daha önceki yıllarda derse kayıtlanarak başarısız olmuş veya not
yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenciler giremez.
(3) Sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az altmış (60)
başarı notu alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılır. 100 puan üzerinden elde edilen başarı
notu Tablo 1’de yer alan aralık değerleri dikkate alınarak harf notuna çevrilir ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınır.
Muafiyet
MADDE 8 — (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek ve/veya yatay geçiş
yoluyla Üniversitenin eşdeğer bir birimine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime
başlayacakları bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak ilgili
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile bu dersten muaf sayılır ve ders intibakları
yapılır. Öğrencinin başarı notu Tablo 1’de yer alan aralık değerleri dikkate alınarak harf notuna
çevrilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınır.
Sınavlar
MADDE 9 — (1) Bu yönerge kapsamındaki derslerin ara/yılsonu ve bütünleme
sınavları dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
Başarı Değerlendirme Sistemi
MADDE-10 (1) İş sağlığı ve güvenliği dersi dışındaki Ortak Zorunlu Dersler Mutlak
Sistemle değerlendirilecek olup, ÜBS sisteminde ders tanıtım bilgileri ilgili eğitim dönemi
başlamadan önce sistemde tanımlanır. İş sağlığı ve güvenliği dersinin değerlendirme esasları,
ilgili fakültenin eğitim öğretim ve sınav yönergesi hükümleri ile belirlenir.
(2) Türk Dili ve Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi derslerinin not hesaplamalarında
öğrencinin yarıyıl içi sınavlarından elde ettiği başarı notunun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından
elde ettiği başarı notunun % 60’ı kullanılır. Yarıyıl sonu sınav notu en az 60 puan olmalıdır.
Temel Bilgi Teknolojileri dersinin not hesaplamalarında ise öğrencinin yarıyıl içi sınavlarından
elde ettiği başarı notunun % 50’si ve yarıyıl sonu sınavından elde ettiği başarı notunun % 50’si

kullanılır. Yarıyıl sonu sınav notu en az 50 puan olmalıdır.
(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrenciler
başarısız sayılır.
(4) Öğrencilerin HBN’leri Tablo 1’de gösterilen “mutlak aralıklar"a göre başarı notu
olarak harfli notlara çevrilir. Mutlak değerlendirme sisteminde küsuratlı HBN’ler en yakın
(0,50 ve üzerindeki küsurlar bir üst) tam sayıya yuvarlanır.

Tablo-1 Mutlak Not Sistemi
Puanlar
88-100
81-87
74-80
67-73
60-66
53-59
46-52
39-45
0-38

Notlar
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF

Katsayılar
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir;
a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almış olan bir öğrenci; o dersi
başarmış sayılır.
b) Geçmez notlar: DC, DD, FD, DZ, FF ve GM notlarıdır.
c) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere
verilir. DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
ç) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına
giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.
d) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.
Mazeret, İtiraz ve Not Düzeltme
MADDE- 11 (1) Öğrenciler haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyanları ile notlardaki
maddi hata itirazları için dersi veren öğretim elemanına başvururlar. Başvurularla ilgili
değerlendirme ders koordinatörünün görüşü alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü
MADDE- 12 (1) Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü, Ortak Zorunlu Dersleri ile işlemlerin
ve faaliyetlerin Üniversite genelinde yürütülmesinden ve organize edilmesinden sorumludur.
Ortak Zorunlu Dersler Koordinasyon Kurulu
MADDE 13- (1) Ortak Zorunlu Dersler Koordinasyon Kurulu, ortak zorunlu derslerin ders
programlarının düzenlenmesi, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bu

derslerin sınavları ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.
(2) Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki
defa toplanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14-(1) Koordinatörlüğün personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi
MADDE- 12 (1) Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ile ilgili işlemler İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri İle İlgili
Eğitim Öğretim, Ölçme-Değerlendirme ve İşleyiş Yönergesi’ne göre yürütülür.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE -13 (1) 20.09.2011 tarihli ve 2011/10-03 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ortak Zorunlu Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikte hükmü bulunmayan haller
MADDE 14 — (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürütme
MADDE 15 — (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

