Gebze Teknik Üniversitesi
Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Amaç
Madde 1.
Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) lisans İngilizce hazırlık eğitim-öğretiminin amacı,
öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, bilimsel- teknik
gelişmeleri ve İngilizce yayınları izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu eğitim
ve öğretim programı, GTÜ Yabancı Diller Bölümü (YDB) tarafından yürütülür.
Kapsam
Madde 2.
Bu yönerge, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı
Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile “GTÜ Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde, GTÜ’deki lisans İngilizce hazırlık öğretimini ve
sınavlarını kapsar.
Öğrenci Kabulü
Madde 3.
GTÜ’nin bölümlerine kabul edilen lisans öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli
olduğunu GTÜ Senatosunca kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlar,
eğitim ve öğretim yılı başında yapılan Lisans İngilizce Seviye Tespit (LİST) Sınavında başarılı
olamayanlar veya bu sınava giremeyenler İngilizce hazırlık öğretimine kabul edilirler.
Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı (LİST)
Madde 4. (Değişiklik: 24.08.2016 tarih ve 2016/08 oturum sayılı Senato Kararı)
GTÜ’nin bölümlerine kabul edilen lisans öğrencilerinden GTÜ Senatosunca tespit edilen geçerli
bir başarı belgesi ibraz edemeyenler eğitim ve öğretim yılı başında, GTÜ Senatosunca ilan edilen tarihte
GTÜ YDB tarafından hazırlanan ve uygulanan LİST Sınavına alınırlar. Her eğitim-öğretim yılı başında
yapılan LİST Sınavına GTÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile hazırlık sınıfında başarısız olmuş
öğrenciler katılabilirler. LİST Sınavında 100 tam not üzerinden en az 60 (CC) alan öğrenciler kayıt
oldukları programlarda İngilizce eğitimi ve öğretimi takip edebilmeleri için yeterli kabul edilirler ve
derslerine başlarlar. LİST sınavlarında mazeret sınavı yapılmaz. LİST Sınavına ilişkin notların harf notu
karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Madde 5.
LİST Sınavından başarısız olan veya bu sınava giremeyen öğrencilerin, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığındaki kayıt işlemleri dışında YDB’ne kayıt yaptırmaları gerekmez. Bu
öğrencilerin bir listesi GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca YDB’ne gönderilir. YDB’nde
İngilizce hazırlık okuyup başarısız olan ve GTÜ’ye yeniden gelen öğrenciler YDB'nün hazırlık
öğretimine devam edemezler. Bu öğrenciler sadece akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılan LİST Sınavlarına girerler.
Madde 6.
Daha önce İngilizce hazırlık alıp başarısız olmuş öğrenciler akademik takvimde belirtilen
tarihte yapılan LİST Sınavına katılmak istedikleri takdirde; YDB Başkanlığınca ilan edilen tarihler
arasında YDB’na sınav kaydı yaptırmak zorundadırlar. Sınav kaydı yaptırmayan öğrenciler sınava
giremezler. (Değişiklik: Bu madde hükümleri 10.09.2014 tarih ve 2014/31 Sayılı Üniversite
Senatosu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 2014- 2015 eğitim öğretim yılı güz
yarıyılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler için bu madde hükümleri uygulanmaya
devam edecektir. 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt olan
öğrenciler için bu madde hükümleri kaldırılmıştır. )

Sınav ve Belgelerin Geçerliliği
Madde 7.
Bütün LİST Sınavlarının geçerlik süresi 3 yıldır.
Gruplandırma
Madde 8.
Hazırlık programına alınan öğrenciler, dil beceri düzeylerinin saptanabilmesi için
yerleştirme sınavına alınarak düzeylerine göre kurlara ve her kur için sınıflara ayrılırlar. İlk iki
hafta içerisinde ilgili öğretim elemanlarının talebi ve bölüm başkanlığının uygun görmesi halinde
kurlar veya sınıflar arası değişim yapılabilir.
Eğitim Süresi, Ders Saatleri ve Başarı Durumu
Madde 9. (Değişiklik: 06.05.2015 tarih ve 2015/05 oturum sayılı Senato Kararı)
a) İngilizce hazırlık öğretimi güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur ve GTÜ
Senatosunca akademik takvimle belirlenir. Öğrenciler en fazla bir yıl süre ile İngilizce
hazırlık öğretimine katılabilirler.
b) YDB Başkanlığı, her bir kurun haftalık ders programını dönem başlarında belirler.
c) YDB Başkanlığı, her kur içinde yapılan değerlendirme ölçütlerine göre kur başında
öğrencilerin ders programlarını ve sınıflarını belirler. Kurun ilk haftasında sınıflar arası
öğrenci değişimi yapabilir.
d) (Değişiklik: 24.08.2016 tarih ve 2016/08 oturum sayılı Senato Kararı; 03.08.2017
tarih ve 2017/08-03 sayılı Senato Kararı) Öğretim yılının sonunda lisans öğretimine
başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Öğretimine tekrar devam
edemezler. Ancak, bir sonraki öğretim yılında yapılan tüm LİST Sınavlarına girebilirler.
Bahar dönemi sonu itibari ile;
1. Birinci yarıyıl ve akademik yıl bitiminde yapılan LİST sınavına katılabilmek
için, öğrencilerin kur içinde ve sonunda yapılan tüm sınavlardan 100 üzerinden en
az 65 not ortalaması şartını sağlaması gerekmektedir. YDB her akademik yılın
başında öğrencilere sorumlu oldukları sınavları ve bu sınavların ağırlıklarını bildirir.
Program hedefleri doğrultusunda sınavların sayısı ve ağırlıklarını değiştirme hakkı
saklıdır. Birinci yarıyıl bitiminde yapılan LİST sınavına katılmak için, birinci
dönem kur içinde ve sonunda yapılan tüm sınavlardan 100 üzerinden en az 65 not
ortalaması şartını sağlaması gerekmektedir. Hazırlık sınıfı ders bitimi sonrasında
yapılan LİST sınavına katılım için yine her iki yarıyılda kur içinde ve sonunda
yapılan tüm sınavlardan 100 üzerinden en az 65 not ortalaması şartını sağlaması
gerekmektedir.
2. Hazırlık eğitimi süresince, birinci yarıyıl sonunda 65 ve üzeri not ortalamasının
altında kalan öğrenciler için, ikinci yarıyılda seviyelerine göre tekrar kurları
oluşturulur.

Devam Durumu
Madde 10.
YDB İngilizce Hazırlık derslerine her bir dönem için % 85 devam zorunluluğu vardır
YDB Başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını yerine getirmeyen
öğrencilerin, bulundukları sınıfla ilişikleri kesilir ve hazırlık programı sınavlarına katılamazlar.
Bir dönem içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin kalan günleri ikinci döneme
aktarılmaz. Hazırlık programı boyunca öğrencilerin aldıkları raporlar devamsızlıktan sayılır,
ancak devamsızlık haklarını aşmaları halinde YDB Başkanlığı uygun gördüğü raporları
devamsızlıktan saymayabilir. İmzalı ve mühürlü olmayan raporlar geçerli değildir.
(Değişiklik: Bu madde hükümleri 10.09.2014 tarih ve 2014/31 Sayılı Üniversite Senatosu

Kararı ile değiştirilmiştir. Ancak, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından önce
kayıt yaptırmış olan öğrenciler için bu madde hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt olan öğrenciler için ise bu
madde hükümleri şu şekilde uygulanacaktır: “YDB İngilizce Hazırlık derslerine her bir kur
için % 85 devam zorunluluğu vardır. YDB Başkanlığınca kabul edilen bir mazereti olmaksızın
devam şartını yerine getirmeyen öğrencilerin, bulundukları sınıfla ilişikleri kesilir ve hazırlık
programı sınavlarına katılamazlar. Bir kur içinde devamsızlık limiti dolmayan öğrencinin
kalan günleri sonraki kura aktarılmaz. Hazırlık programı boyunca öğrencilerin aldıkları
raporlar devamsızlıktan sayılır, ancak devamsızlık haklarını aşmaları halinde YDB Başkanlığı
uygun gördüğü raporları devamsızlıktan saymayabilir. İmzalı ve mühürlü olmayan raporlar
geçerli değildir.”
Başarı Durumu ve Değerlendirme
Madde 11. (Mulga 06.05.2015 tarih ve 2015/05 oturum sayılı Senato Kararı)

Yaz Okulu
Madde 12. (Mülga 22.08.2012 tarih ve 2012/25-05 Sayılı Üniversite Senatosu Kararı)
Mazeret Sınavları
Madde 12/A- Düzey programı içinde yapılan ara sınav ve kur atlama sınavına giremeyen
öğrenciler, mazeretlerini destekleyen belgeler ile birlikte en geç 3 (üç) iş günü içinde Yabancı
Diller Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurur. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı başvuruyu
inceleyip karara bağlar ve sonucunu öğrenciye duyurur. Mazereti kabul edilen öğrencilere sınav
hakkı verilir. Ara sınav ve kur atlama sınavı dışındaki sınavlar için mazeret kabul edilmez.
(2) LİST için mazeret sınavı yapılmaz.” (Değişiklik: bu madde hükümleri 10.09.2014 tarih ve
2014/31 Sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yönergeye eklenmiştir. 2014- 2015 eğitim
öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencileri kapsamaz. 2014-2015
eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsar.)
Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 12/B- Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanından sonra, dönem içi sınavları (ara sınav, kur
atlama sınavı ve LİST) için en geç 3(üç) iş günü içinde yazılı olarak Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığına başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı değerlendirmesinin yeniden incelenmesini
isteyebilir. İtiraz edilen sınavların yeniden değerlendirilebilmesi için Yabancı Diller Bölüm
Başkanlığı tarafından sınav danışmanlarından oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon itiraz
edilen sınav kâğıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını yeniden inceler. Sonuç dilekçenin veriliş
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde öğrenciye bildirilir. Komisyon kararı kesindir.”
(Değişiklik: bu madde hükümleri 10.09.2014 tarih ve 2014/31 Sayılı Üniversite Senatosu
Kararı ile yönergeye eklenmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt
yaptırmış olan öğrencileri kapsamaz. 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren kayıt olan öğrencileri kapsar.)
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 13 — 06/07/2006 tarihli ve 2006/10 oturum sayılı Üniversite Senatosu ile kararı ile
yürürlüğe konulan, 21.09.2006 tarih ve 2006/12 oturum sayılı Üniversite Senatosu kararı ile
değişik “GTÜ Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten
kaldırılmıştır.

GTÜ Senatosu’nun 25/05/2006 tarih ve 2006/8 oturum sayılı toplantı kararı ile yürürlüğe
giren “Gebze Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Lisans Yaz Okulu Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14.
(1)Bu Yönerge Üniversite Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
(2) 10.09.2014 tarih ve 2014-31 oturum sayılı Üniversite Senatosunda görüşülerek kabul edilen
yönerge hükümleri 10.09.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girer ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsar. Daha önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere
bu yönerge ile yapılan değişiklikler uygulanmaz.
Yürütme
Madde 15.
Bu Yönerge hükümlerini GTÜ Rektörü yürütür.
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