T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ VE SEÇMELİ YABANCI DİL
DERSLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİM ÖĞRETİM, ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE
İŞLEYİŞ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-(1) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) Bu yönergenin amacı T.C
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarında okutulan ortak zorunlu
ve bölüm seçmelisi seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim öğretimi, ölçme-değerlendirmesi ve
işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (Değişik Senato: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-02 sayı) (1) Bu yönerge,
Yükseköğretim Kurulu’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. Maddesinin (ı) bendi
ve 44. Maddesi, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre
düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 –(1) Bu Yönergede geçen:
a) İlgili kurul: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu
b) İlgili yönetim kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu
c) İlgili komisyon: Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili komisyonunu
d) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu
e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini
f) Yüksekokul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
g) CPT (Celebi Proficiency Test): Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı’nı
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Uygulama, Sınav ve Değerlendirme Esasları
Derslerin Kodları ve Adları
MADDE 4 -(1) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) Eğitim dili
Türkçe ve dersleri dönemlik olan Fakültelerde ortak zorunlu yabancı dil dersleri haftalık dört
saat olarak okutulan ENG 101 kodlu İngilizce 1 ve ENG 102 kodlu İngilizce 2 dersleridir.
Ancak ilgili fakültenin tercihine bağlı olarak haftalık iki saat olarak okutulan ENG 141 kodlu

Temel İngilizce 1 ve ENG 142 kodlu Temel İngilizce 2 dersleri de ortak zorunlu yabancı dil
dersleri olarak açılabilir.
(2) Eğitim dili en az %30 oranında İngilizce ve dersleri dönemlik olan Fakültelerde
ortak zorunlu yabancı dil dersleri ENG 111 kodlu İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma 1
dersi ve ENG 112 kodlu İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma 2 dersidir.
(3) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) Eğitim dili Türkçe ve dersleri
yıllık olan Fakültelerde ortak zorunlu yabancı dil dersi yıllık olarak açılan ENG 121 kodlu
İngilizce dersidir. Ancak ilgili fakültenin tercihine bağlı olarak eğitim dili Türkçe olan
fakültelere okutulan dönemlik ortak zorunlu yabancı dil dersleri de bu akademik birimlerde
açılabilir.
(4) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) Eğitim dili en az %30 oranında İngilizce ve
dersleri yıllık olan Fakültelerde ortak zorunlu yabancı dil dersi ENG 131 kodlu İngilizce
Akademik Okuma ve Konuşma dersidir.
(5) Ön Lisans programlarında ortak zorunlu yabancı dil dersleri ENG 141 Temel
İngilizce 1 ve ENG 142 Temel İngilizce 2 dersleridir.
(6) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) Eğitim dili Türkçe olup isteğe
bağlı Hazırlık sınıfı eğitimi alıp başarıyla tamamlayan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil
derslerinden muaf sayılırlar. Bu durumda Hazırlık Sınıfı başarı notu ortak zorunlu yabancı dil
dersi başarı notu olarak işlenir. Hazırlık sınıfında başarılı olamayıp Fakültelerine devam eden
öğrenciler ise ortak zorunlu yabancı dil derslerini almak zorundadırlar.
Derslerin Öğretim Yarıyılları
MADDE 5 - (1) ENG 101 dersi Lisans 1. sınıfın I. yarıyılında, ENG 102 dersi Lisans 1.
sınıfın II. yarıyılında okutulur.
(2) ENG 111 dersi Lisans 1. Sınıfın I. yarıyılında, ENG 112 dersi lisans I. Sınıfın II.
yarıyılında okutulur.
(3) ENG 121 dersi lisans 1. sınıfta okutulur.
(4) ENG 131 dersi lisans 1. sınıfta okutulur.
(5) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) ENG 141 dersi 1. Sınıfın I.
yarıyılında, ENG 142 dersi 1. Sınıfın 2. yarıyılında okutulur. Önlisans programlarında sadece
ENG 141 ve Eng 142 dersleri verilir.
Derslerin Haftalık Saatleri ve Kredileri
MADDE 6 – (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) (1) ENG 101 kodlu
İngilizce 1 ve ENG 102 kodlu İngilizce 2 derslerinin her biri iki (2) teorik, iki (2) uygulamalı
olmak üzere haftada dört (4) saat olarak okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS kredisi üç
(3)’tür.

(2) ENG 121 kodlu İngilizce ve ENG 131 kodlu İngilizce Akademik Okuma ve
Konuşma derslerinin her biri iki (2) teorik, iki (2) uygulamalı olmak üzere haftada dört (4)
saat olarak okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS kredisi altı (6)’dır.
(3) ENG 141 kodlu Temel İngilizce 1 ve ENG 142 kodlu Temel İngilizce 2 derslerinin
her biri iki (2) teorik olmak üzere haftada iki (2) saat olarak okutulur ve her birinin ulusal ve
AKTS kredisi iki (2)’dir.
Yeterlik/ Seviye Tespit Sınavı (CPT) ve Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden
Muafiyet
MADDE 7- (1) Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT) akademik takvimde belirtilen
tarihte yapılır.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olma şartlarını taşımayan,
Yeterlik/Seviye Tespit Sınavında başarılı olamayan ya da Yeterlik/Seviye Tespit Sınavına
girmeyen öğrenciler, yabancı dil derslerini almak ve sınavlarını başarmak zorundadırlar.
(3) (Değişik: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-02 sayı) Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı
sonucunda ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılan öğrencilerin ortak zorunlu
yabancı dil dersi başarı notu MF olarak belirtilir.
(4) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Yeterlik/Seviye Tespit Sınavından
muaftır ve bu yönerge kapsamındaki ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır.
(5) 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.
MADDE 8 – (1) Eğitim dili Türkçe olan Fakülte ve Yüksek Okullarda aşağıdaki
öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır:
(a) Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı sonucunda mutlak değerlendirme yöntemine göre
yüz (100) üzerinden en az elli (50) başarı notu alan öğrenciler,
(b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlardan en az 60
puan alan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan muadil puan alan öğrenciler (Bu öğrenciler Yeterlik/Seviye Tespit
Sınavından da muaftır.),
(c) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde
yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti
amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF:

“Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher
Sprache” gibi) sınavlarda YDS sınavından 60 puana denk puan alanlar (Bu öğrenciler
Yeterlik/Seviye Tespit Sınavından da muaftır.)
(ç) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) İsteğe bağlı hazırlık
okuyarak başarılı olan öğrenciler (hazırlık sınıfı başarı notu ders notu olarak işlenir.)
(2) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) (2) Eğitim Dili En Az %30
Oranında İngilizce Olan Fakültelerde aşağıdaki öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden
muaf sayılır:
(a) Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı sonucunda ve/veya Hazırlık bitirme ortalaması
olarak mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az yetmişbeş (75) başarı
notu alan öğrenciler,
(b) Hazırlık sınıfı bitirme ortalaması olarak mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz
(100) üzerinden en az yetmişbeş (75) başarı notu alan öğrenciler,
(c) Hazırlık sınıfı yıl içi başarı notu olarak mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz
(100) üzerinden en az doksan (90) başarı notu alan öğrenciler,
(ç) YDS sınavlarında en az seksen (80) puan alan ya da ÖSYM tarafından YDS
denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan alan öğrenciler (bu öğrenciler
Yeterlik/Seviye Tespit Sınavından da muaftır),
(d) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde
yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti
amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF:
“Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher
Sprache” gibi) sınavlarda YDS sınavından 95 puana denk puan alanlar (bu öğrenciler
Yeterlik/Seviye Tespit Sınavından da muaftır).
Eğitim-Öğretim Şekli
MADDE 9 –(1) (Değişik: 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato) Ortak zorunlu
yabancı dil dersleri için en az on beş (15) kişilik şubeler oluşturulur. Ancak, Yeterlik/Seviye
Tespit Sınavında başarısız olan öğrenci sayısının 15’in altında olması ve/veya ortak yabancı
dil derslerinden başarısız olarak dersi tekrar edecek öğrenci sayısının 15’in altında olması
durumlarında bu kural uygulanmaz.
(2) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) İki farklı seviyede eğitim verilen ortak
zorunlu yabancı dil derslerinde ders kodu sonuna eklenen 01 elementary düzeyini, 02 preintermediate düzeyini gösterir. Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersi olarak 01 uzantılı bir ders
almış olan öğrenciler, devam eden yıllarda seçmeli olarak yabancı dil dersi almak isterlerse
yine 01 uzantılı dersleri alırlar. Aynı kural 02 uzantılı dersler için de geçerlidir. Öğrencilerin
öğretim yılı başında uygulanan Yeterlik/Seviye Tespit Sınavından alacakları puanlara göre bu
düzeyler belirlenir. Yeterlik/Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrenciler bu derslere

elementary düzeyinden başlar. Öğrenciler akademik yıl başlangıcından itibaren dört haftalık
süre içinde ilgili öğretim elemanı gerek gördüğü takdirde kur ayarlamasına tabi tutulabilirler.
(3) ENG 111, ENG 112, ENG 131, ENG 141 ve ENG 142 derslerinde tek düzeyde
eğitim verilir.
Önkoşullar
MADDE 10 - (1) ENG 101.01 dersi ENG 102.01 dersinin önkoşuludur.
(2) ENG 101.02 dersi ENG 102.02 dersinin önkoşuludur.
(3) ENG 141 dersi ENG 142 dersinin önkoşuludur.
(4) ENG 111 Akademik İngilizce Okuma ve Konuşma 1 ve ENG 112 Akademik
İngilizce Okuma ve Konuşma 2 dersleri önkoşulsuzdur.
Dönem/Yıl İçinde Uygulanan Sınavlar
MADDE 11 – (Değişik : 04.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Senato)
(1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin ölçme değerlendirmesinde rol oynayacak
ölçme değerlendirme kriterleri ve geçme notuna katkı oranları (vize sınavı, final sınavı, küçük
sınav, konuşma sınavı, ödev, vb.) Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları aynı seviyedeki tüm sınıflarda tek
ortak sınav olarak uygulanabileceği gibi, okutulduğu akademik birim, bölüm ya da program
bazında ayrı ayrı olarak da uygulanabilir.
(3) Ortak Zorunlu Yabancı Dil derslerinin bütünleme sınavı, dersin final sınavının
bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına,
genel sınava girme hakkına sahip olduğu halde sınava girmeyen, sınavda yeterli başarıyı
sağlayamayan veya notunu yükseltmek amacıyla sınava girmek isteyen öğrenciler girebilir.
Bütünleme sınavına not yükseltme amacıyla girilmesi durumunda bütünleme sınav notu
geçerli sayılır ve not hesabına dahil edilir. Bütünleme sınavına not yükseltme amacıyla
girmek isteyen öğrenciler sınav gününden bir gün öncesi mesai bitimine kadar elektronik
ortamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden
bütünleme sınavına girmek istediğini beyan eden seçeneği seçerler. Belirtilen süre içinde
elektronik ortamda ÜBYS üzerinden başvurusunu yapmamış olan öğrenciler not yükseltme
amacıyla bütünleme sınavına giremezler.
(4) Sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 12 – (Değişik Senato: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-02 sayı) (1) Ortak
zorunlu yabancı dil derslerinin başarı notu ilgili komisyon tarafından akademik yıl
başlangıcında belirlenen içeriğe göre yüzdeliği alınarak hesaplanır. Ortak zorunlu yabancı dil
derslerinin başarı notu hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır. Başarı notu

100 üzerinden en az 60 (altmış) olan öğrenciler bu derslerden başarılı olur. Öğrencilerin
başarı notları İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 27. Maddesinde yer alan aralık değerleri dikkate alınarak harf notuna
çevrilir.
Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar
MADDE 13 –(1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini normal yarıyılında/yılında
almayan öğrenciler ile bu derslerden FF, FD, GM ve DZ alan öğrenciler bu derslere tekrar
verildiği ilk yarıyılda/yılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar.
(2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarısız olmuş olan öğrenciler, bir sonraki
akademik yılın Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı’na girip, yeterli notu almaları durumunda bu
derslerden muaf sayılırlar ve ders tekrarı yapmazlar.
(3) Öğrenciler not yükseltme amacıyla, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesindeki esaslar çerçevesinde lisans
öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları ortak zorunlu İngilizce derslerini kayıt
yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler.
(4) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçmeli Yabancı Dil Dersleri Uygulama, Sınav ve Değerlendirme Esasları
Derslerin Kodları ve Adları
MADDE 14 –(1) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) Eğitim dili Türkçe ve
dersleri dönemlik olan Fakültelerde seçmeli yabancı dil dersleri ENG 203 kodlu İngilizce 3,
ENG 204 kodlu İngilizce 4, ENG 303 kodlu İngilizce 5 ve ENG 304 kodlu İngilizce 6
dersleridir.
(2) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) Eğitim dili en az %30 oranında İngilizce ve
dersleri dönemlik olan Fakültelerde seçmeli yabancı dil dersleri ENG 211 kodlu İngilizce
Akademik Yazma ve Konuşma 1, ENG 212 kodlu İngilizce Akademik Yazma ve Konuşma 2
dersleridir.
(3) Eğitim dili Türkçe ve dersleri yıllık olan Fakültelerde seçmeli yabancı dil dersleri
ENG 221 kodlu Seçmeli İngilizce ve ENG 321 kodlu Seçmeli İngilizce dersleridir.
(4) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) Eğitim dili en az %30 oranında İngilizce ve
dersleri yıllık olan Fakültelerde seçmeli yabancı dil dersi ENG 231 kodlu İngilizce Akademik
Yazma ve Konuşma dersleridir.
(5) Ön Lisans programlarında seçmeli yabancı dil dersleri ENG 241 Temel İngilizce 3 ve
ENG 242 Temel İngilizce 4 dersleridir.

(6) (Değişik Senato: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-02 sayı) Eğitim dili Türkçe olan
Fakülte/Yüksekokulların öğrencisi olup isteğe bağlı Hazırlık sınıfına devam eden
öğrencilerden hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar eğitim dili en az %30 oranında
İngilizce olan Fakülteler için açılan seçmeli yabancı dil derslerinden seviyelerine uygun
olanları seçmeli ders olarak alabilirler.
Derslerin Öğretim Yarıyılları
MADDE 15 -(1) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 203 dersi lisans ikinci
sınıf güz yarıyılı, ENG 303 dersi lisans üçüncü sınıf güz yarıyılı seçmeli dersleridir. ENG 204
dersi lisans ikinci sınıf bahar yarıyılı, ENG 304 dersi lisans üçüncü sınıf bahar yarıyılı seçmeli
dersleridir.
(2) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 211 dersi lisans ikinci sınıf güz
yarıyılı, ENG 212 dersi lisans ikinci sınıf bahar yarıyılı seçmeli dersidir.
(3) ENG 221 dersi lisans ikinci sınıf, ENG 321 dersi lisans üçüncü sınıf seçmeli dersidir.
(4) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 231 dersi lisans ikinci sınıf seçmeli
dersidir.
(5) ENG 241 dersi ön lisans ikinci sınıf güz yarıyılı, ENG 242 dersi ön lisans ikinci sınıf
bahar yarıyılı seçmeli dersleridir.
Derslerin Haftalık Saatleri ve Kredileri
MADDE 16 - (1) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 211 ve ENG 212
derslerinin her biri iki (2) teorik, iki (2) uygulamalı, olmak üzere haftada dört (4) saat olarak
okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS kredisi üç (3) tür.
(2) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 221, ENG 321 ve ENG 231
derslerinin her biri iki (2) teorik, iki (2) uygulamalı olmak üzere haftada dört (4) saat olarak
okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS kredisi altı (6) dır.
(3) ENG 203, ENG 204, ENG 303 ve ENG 304 derslerinin her biri bir (1) teorik, iki
(2) uygulamalı olmak üzere haftada üç (3) saat olarak okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS
kredisi iki (2) dir.
(4) ENG 241 ve ENG 242 derslerinin her biri iki (2) teorik olmak üzere haftada iki (2)
saat olarak okutulur ve her birinin ulusal ve AKTS kredisi iki (2)’dir.
Eğitim-Öğretim Şekli
MADDE 17 -(1) Seçmeli yabancı dil dersleri için en az on beş (15) en fazla kırk (40)
kişilik şubeler oluşturulur.
(2) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) İki farklı seviyede eğitim verilen ikinci
sınıf seçmeli yabancı dil derslerinde ders kodu sonuna eklenen “01” pre-intermediate, “02”
intermediate düzeyini gösterir. Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersi olarak 01 uzantılı dersi almış

olan öğrenciler seçmeli yabancı dil dersi olarak da 01 uzantılı dersi alırlar. Bu kural 02
uzantılı dersler için de geçerlidir.
(3) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) İki farklı seviyede eğitim verilen üçüncü
sınıf seçmeli yabancı dil derslerinde ders kodu sonuna eklenen “01” intermediate, “02” upperintermediate düzeyini gösterir. İkinci sınıf seçmeli yabancı dil dersi olarak 01 uzantılı dersi
almış olan öğrenciler üçüncü sınıf seçmeli yabancı dil dersi olarak da 01 uzantılı dersi alırlar.
Bu kural 02 uzantılı dersler için de geçerlidir.
(4) (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28) ENG 211, ENG 212, ENG 231, ENG
241, ENG 242 derslerinde tek düzeyde eğitim verilir.
(5) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmuş öğrenciler açılması durumunda
“02” uzantılı seçmeli yabancı dil derslerini alırlar.
Önkoşullar
MADDE 18 - (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28)

(1) ENG 203.01 dersinin önkoşulu ENG 102.01 dersidir.
(2) ENG 203.02 dersinin önkoşulu ENG 102.02 dersidir.
(3) ENG 204.01 dersinin önkoşulu ENG 203.01 dersidir.
(4) ENG 204.02 dersinin önkoşulu ENG 203.02 dersidir.
(5) ENG 303.01 dersinin önkoşulu ENG 204.01 dersidir.
(6) ENG 303.02 dersinin önkoşulu ENG 204.02 dersidir.
(7) ENG 304.01 dersinin önkoşulu ENG 303.01 dersidir.
(8) ENG 304.02 dersinin önkoşulu ENG 303.02 dersidir.
(9) ENG 221.01 dersinin önkoşulu ENG 121.01 dersidir.
(10) ENG 221.02 dersinin önkoşulu ENG 121.02 dersidir.
(11) ENG 321.01 dersinin önkoşulu ENG 221.01 dersidir.
(12) ENG 321.02 dersinin önkoşulu ENG 221.02 dersidir.
(13) ENG 241 dersinin önkoşulu ENG 142 dersidir.
(14) ENG 242 dersinin önkoşulu ENG 241 dersidir.
(15) ENG 211 İngilizce Akademik Yazma ve Konuşma 1, ENG 212 İngilizce
Akademik Yazma ve Konuşma 2 ve ENG 231 Akademik Yazma ve Konuşma dersleri
önkoşulsuzdur.
Dönem/Yıl İçinde Uygulanan Sınavlar
MADDE 19 – (Değişik Senato: 30.09.2014 – 2014/28)
(1) Seçmeli yabancı dil derslerinin ölçme değerlendirmesinde rol oynayacak ölçme
değerlendirme kriterleri ve geçme notuna katkı oranları (vize sınavı, final sınavı, küçük sınav,
konuşma sınavı, sınıf içi performans, vb.) Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Seçmeli yabancı dil derslerinin sınavları aynı seviyedeki tüm sınıflarda tek ortak
sınav olarak uygulanır.
(3) Seçmeli Yabancı Dil derslerinin bütünleme sınavı, dersin final sınavının bitiminden
sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına, genel sınava

girme hakkına sahip olduğu halde sınava girmeyen, sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan
veya notunu yükseltmek amacıyla sınava girmek isteyen öğrenciler girebilir. Bütünleme
sınavına not yükseltme amacıyla girilmesi durumunda bütünleme sınav notu geçerli sayılır ve
not hesabına dahil edilir. Bütünleme sınavına not yükseltme amacıyla girmek isteyen
öğrenciler final sınavı notunun ilan edilmesinden itibaren üç (3) iş günü içerisinde Yabancı
Diller Yüksekokulu’na dilekçeyle başvurur ve bütünleme sınavına girmek istediğini beyan
eder. Belirtilen süre içinde başvurusunu yapmamış olan öğrenciler not yükseltme amacıyla
bütünleme sınavına giremezler.
(4) Sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.
Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 20- (Değişik Senato: 03.03.2015 tarih ve 2015/06-02 sayı) (1) Seçmeli
yabancı dil derslerinin başarı notu ilgili komisyon tarafından akademik yıl başlangıcında
belirlenen içeriğe göre yüzdeliği alınarak hesaplanır. Seçmeli yabancı dil derslerinin başarı
notu hesaplanmasında mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır. Başarı notu 100 üzerinden en
az 60 (altmış) olan öğrenciler bu derslerden başarılı olur. Mutlak değerlendirme yönteminde
aşağıdaki tablo kullanılır.

Tablo 1
Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

40-59

FD

0.50

0-39

FF

0.00

(2) Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birini almış olan bir
öğrenci; o dersi başarmış sayılır.
b) Geçmez notlar: DZ, GM, FD ve FF notlarıdır.

ç) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
d) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen
ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.
e) MF (Muaf), daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan derslere verilir.
f) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.
Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar
MADDE 21 –(1) Seçmeli yabancı dil derslerinden FF, FD, GM ve DZ alan öğrenciler
bu derslere tekrar verildiği ilk yarıyılda kaydolabilirler.
(2) Öğrenciler not yükseltme amacıyla, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde lisans öğrenimi
süresince aldıkları ve başarılı oldukları seçmeli yabancı dil derslerini kayıt yaptırmak koşulu
ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler.
(3) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
(4) Öğrenciler FF, FD, GM ve DZ aldıkları seçmeli yabancı dil derslerinin yerine,
kayıtlı olduğu bölümün bölüm kurulunca uygun görülen ve ilgili yönetim kurulunca
onaylanan dersleri alabilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 22 – (Mülga Senato: 30.09.2014 – 2014/28)
MADDE 23 - (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 24- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle
yürürlüğe girer.
MADDE 25 – (1) Bu Yönergedeki değişiklikler Üniversite Senatosunda kabul edildiği
tarih itibariyle yürürlüğe girer.
MADDE 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

