Gebze Teknik Üniver sitesi
Lisansüstü İngilizce Hazır lık Eğitim-Öğr etim ve Sınav Yöner gesi
Tanımlar
Madde 1:

Bu yönerge içinde geçmekte olan; GTÜ: Gebze Teknik Üniversitesi’nü, YDB: Yabancı Diller Bölümü’nü,
Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü, İYS: İngilizce Yeterlik Sınavını, Öğrenci:
GTÜ Enstitülerinin programlarına, kabul edilen öğrenciyi ifade eder. (2)

Amaç ve Kapsam
Madde 2:
Bu yönerge, öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek ve yeterli görülmeyenlerle ilgili düzenlemeleri ve
koordinasyonu sağlamayı amaçlamaktır. Bu yönerge, YDB ’nce yürütülen İngilizce eğitim ve öğretimi
ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları kapsar.
İngilizce Yeter lik Sınavlar ı
Madde 3:
Lisansüstü İYS’ları Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde ve GTÜ Senatosunca belirlenen akademik
takvime uygun olarak öğrencilerin İngilizce yeterliğini ölçmek için YDB tarafından, bir yıl içinde ikisi
akademik dönemlerin başında, diğeri akademik yıl sonunda olmak üzere (açılması halinde yaz okulu
sonu sınavı hariç) üç ayrı tarihte yapılır. İYS ‘ndan 100 üzerinden en az 60 alarak başarılı olanlar veya
4. maddeye göre muaf olanlar kazandıkları bölüme hemen kayıt yaptırabilirler. İYS‘nın uygulanış
şekli YDB Başkanlığınca belirlenir. Raporlu olduğu için İYS ‘na giremeyenler hakkındaki kararı YDB
Başkanlığı verir. (2)
Muafiyet
Madde 4:

Lisans eğitimini tümüyle İngilizce gören bölüm mezunları, son 3 yıl içinde olmak koşuluyla;
ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden yabancı dil bilgisi seviye tespit
sınavlarından 100 tam not üzerinden en az 55 puan alanlar ile ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından bu puanın (55) eşdeğer i uluslar ar ası Yabancı Dil Sınav notu bulunan
öğr enciler Yabancı Dil Sınavı'ndan muaf tutulur lar . (1)(2)(4)(5)(6)(7)
İngilizce Hazır lık
Madde 5:
Her dönem başında YDB Başkanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilere
İngilizce hazırlık verilir. İYS ‘ndan ilk defa başarısız olan öğrenciler İYS sonuçlarının ilanından
itibaren 1 hafta içinde hazırlığa devam etmek isteyip istemediklerini YDB Başkanlığına bir dilekçe
(form) ile bildirirler. Devam etmeyecekler YDB’nce izlenen müfredata uygun fakat kendi imkanları ile
GTÜ dışında hazırlanırlar ve bu öğrencilere 6. madde uygulanır. İngilizce hazırlık isteyen öğrencilerin
sayısının belirlenen kontenjanı geçmesi halinde öğrenci seçimi Lisansüstü İYS’ndan en yüksek puan
alan öğrenciden itibaren yapılır. YDB Başkanlığı hazırlık programına devam edecek öğrencileri
düzeylerine göre her dönem başında farklı sınıflara yerleştirir ve bu sınıfların haftalık kaç saat ders
alacaklarını her dönem başı belirler.
Danışmanlık
Madde 6:
Hazırlık derslerine katılmayan öğrenciler YDB Başkanlığınca belirlenen okutmanlar arasında dağıtılır,
böylece her öğrenci için bir okutman, danışman olarak tayin edilir. Danışman haftalık ders yükünün
iki saatini bu öğrencilere ayırır.

Eğitim-Öğr etim Sür esi ve Devam Dur umu

Madde 7: İngilizce hazırlık en az %30 ingilizce eğitim verilen lisansüstü programlar dışında

kalan programlar için 2 (iki), en az %30 İngilizce eğitim verilen lisansüstü programlar için 4
(dört) yarıyıl sürer. İYS sınavına katılmayan ve mazeretleri YDB Başkanlığınca uygun
bulunmayan öğrenciler ile devamsızlıktan kalanlar 2. yarıyıl derslerine devam edemezler ve 6.
maddedeki derslere katılmayan öğrenci statüsüne geçerler. Gerektiğinde YDB Başkanlığı
tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri
yapılabilir. Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. YDB Başkanlığınca, ilgili
okutmanların görüşleri doğrultusunda kabul edilen bir mazereti olmaksızın devam şartını
yerine getirmeyen öğrencilerin derslerle ilişiği kesilir. Raporlu öğrencilerin rapor süreleri
öncelikle devam haklarından düşülür. Bu nedenle devamsız durumuna düşen öğrenciler
hakkındaki kararı ilgili okutmanların görüşleri doğrultusunda YDB Başkanlığı verir. (3)

Yaz Okulu
Madde 8:
YDB Başkanlığı’nın önerisi ile GTÜ Senatosu yaz okulu açılmasını kararlaştırabilir. Yaz okuluna
katılmak zorunlu değildir, kontenjan dahilinde derslere katılmayan öğrenciler de bu programa
katılabilirler, ancak yaz okulu sonunda yapılacak yeterlik sınavından sadece yaz okuluna katılan ve
devam koşulunu yerine getiren öğrenciler yararlanabilir.
Yür ür lük
Madde 9:
Bu Yönerge, 2004-2005 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yür ütme
Madde 10:
Bu Yönerge hükümlerini GTÜ Rektörü yürütür.
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Yöner genin Kabul Edildiği Senato Kar ar ı
Tar ihi
Sayısı
27.08.2004
2004/09
Yöner ge’de Değişiklik Yapan Enstitü Senatosu Kar ar lar ı
Tar ihi
Sayısı
19.09.2005
2005/12
29.07.2009
2009/19
29.09.2010
2010/24
14.09.2011
2011/24
14.12.2011
2011/33
31.07.2013
2013/23
03.04.2014
2014/14
24.12.2014
2014/40

