ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
düzeyinde 2547 sayılı kanunun 5/ı maddesi uyarınca verilen zorunlu “Temel Yabancı Dil”
dersleri ile Hazırlık Sınıflarında öğrencilere eğitim-öğretim programının öngördüğü yabancı
dilde okuduğunu ve duyduğunu kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme,
yeterli bir teknik yazım becerisi kazanma, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini
sağlayabilme yeterliğini kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim esaslarını, amacını
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, üniversitemiz birimlerinde okutulan ortak zorunlu derslerden olan
İngilizce dersleri ile ilgili olarak, eşgüdümün ve denetimin sağlanmasını, ders programlarının
hazırlanmasını, sınavların yapılmasını, öğretim elemanı belirleme usul ve esasları ile
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine ilişkin konuları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönerge 2547 Sayılı Kanun’un 5 (ı) maddesi ve Üniversitelerde Akademik
Teşkilat Yönetmeliğinin 13., 14., 15. Maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı yönetmeliği ile yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı yönetmeliğine dayanarak ve Çankırı Karatekin Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Üniversite

:Çankırı Karatekin Üniversitesini,

b) Rektör

:Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,

c) Bölüm

:Yabancı Diller Bölümünü,

ç) Bölüm Başkanı

:Yabancı Diller Bölümü Başkanını,
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d) Bölüm Kurulu

:Yabancı Diller Bölüm Kurulunu,

e) Birim

:Çankırı

Karatekin

Üniversitesine

bağlı

Fakülte, Konservatuar, Yüksekokul, Enstitü ve
Meslek Yüksekokullarını,
f) Yönetmelik

:Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ön Lisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini,

g) Ortak Sınav Birimi (OSB)

:Fakülte/Yüksekokullarda İngilizce derslerini
veren öğretim elemanlarından Bölüm Kurulu
tarafından oluşturulan Ortak Sınav Birimini,

ğ) Muafiyet Sınavı

:Yabancı

Diller

Bölümü

İngilizce

dersi

muafiyeti için, Üniversitenin her akademik yılın
başında açacağı merkezi sınavı,
h) Yeterlik Sınavı

:Zorunlu Hazırlık Sınıf öğretimi bitiminde
Yabancı Diller Bölümü akademik takviminde
belirtilen tarihte yapılan sınavı ifade eder.

Organlar

Bölüm Başkanı

Madde 5- Bölüm Başkanı, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan
bölüm başkanı yeniden görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi
dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

Bölüm Başkanı,

bölümündeki öğretim elemanlarından en çok iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak
görevlendirebilir ve gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm Başkanının görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Bölüm Başkanı, bölümün akademik ve idari
organlarının başıdır.

Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve bölümle ilgili her türlü

etkinliklerin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur.

Dersi veren öğretim

elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm
Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan bir raporu Rektöre sunar.

Bölüm

2

Başkanı, diğer birimlerin kadrosunda olan öğretim elamanlarından İngilizce ile ilgili olanların
ders görevlendirmelerinde de eşgüdümü sağlamakla sorumludur.

Bölüm Başkanı, her

öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim etkinliği ile gelecek yıldaki
çalışma planını açıklayan bilgileri ve önerileri Rektörlüğe sunar.

Bölüm Kurulu

Madde 6- Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim
elemanlarından oluşur. Bölüm Başkanı’nın tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak
üzere Bölüm öğretim elemanları, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılında olmak
üzere en az iki defa toplanır.

Bölüm Kurulu; eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma

faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin
biçimde yararlanmak üzere gerekli planları ve işbirliği önerilerini hazırlar ve görüş bildirir.
Bölüm Kurulu’nun önerileri, Bölüm Başkanlığınca Rektörlüğe sunulur ve Rektörün onayı ile
uygulamaya konulur.

Ders Görevlendirmeleri
Madde 7- Üniversitede okutulan Temel İngilizce dersleri Bölüm Başkanlığı öğretim
elemanlarınca verilir.

Bölümün yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda diğer

birimlerin ilgili öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Ders görevlendirmeleri Bölüm

Kurulunun kararlarıyla Bölüm Başkanı tarafından Rektörlüğe sunulur ve Rektörlük onayı ile
uygulamaya konulur.
Kadrolar
Madde 8- Bölümün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından ya doğrudan
bölüme kadrolu olarak atanır ya da 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesi
uyarınca görevlendirilecek elemanların atanmasıyla karşılanır.
Madde 9- Üniversitede okutulan ortak zorunlu derslerden Temel İngilizce dersi en az 2 (iki)
yarıyıl olarak okutulur. Dersler birinci ve ikinci yarıyılda verilir. Bu derslerin her biri 2 saat (2
teori + 0 uygulama) ve 2 (iki) kredidir. Bu ders ilgili fakülte /konservatuar ve yüksekokul
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kurulu kararı ile 4 (dört) yarıyıl olarak verilebilir. Yalnız birinci sınıf dersleri başarılmadan
ikinci sınıf dersleri alınamaz.
Ders Muafiyetleri ve Ortak Sınavlar
Madde 10- Yabancı Diller Bölümü tarafından her öğretim yılı başında zorunlu ‘Temel İngilizce
YABANCI

DİLLER

MUAFİYET SINAVI

70

ZDfB

B2

Goethe
Zertifikat
B2

TELC
DSD Stufell

Deutsch

DELF

CELI3

B2

B2

GMBH
B2

B2

Dersi Bilgi Düzeyi Belirleme Sınavı’ yapılır. Bu sınava, isteyen her öğrenci katılabilir. Başarı
notu, Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16. Maddesine
göre en az 70 (CC) olmalıdır. Başarı notu, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması içinde
değerlendirilir. Yabancı dille okutulan derse yer verilmeyen programlarda öğrenim görmeye
hak kazanan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeye mecbur tutulamazlar.
Madde 11- Muafiyet sınavının tarihinin belirlenmesi ve ilanı, Yabancı Diller Bölümü
tarafından Üniversite akademik takvimi dikkate alınarak yapılır.
Madde 12- Bölüme bağlı zorunlu temel İngilizce derslerinden muaf olabilmek için
a)Çankırı

Karatekin

Üniversitesinin

Zorunlu

Hazırlık

Sınıfı

olmayan

Fakülte/konservatuar/yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıflardaki
öğrencilerden Muafiyet Sınavına girerek 70 ve üstünde not alanlar,

b)Çankırı Karatekin Üniversitesi İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfını 70 ve üstü not alarak başarıyla
bitirenler,
c) Ulusal veya uluslar arası geçerliği olan YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) , KPDS’den ( Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS’den (Üniversiteler arası Kurul Dil
Sınavı) 70 ve üstü, TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test )
84 ve üstü, TOEFL-PBT (Paper Based Test) 561 ve üstü TOEFL-CBT (Computer Based
Test) 221 ve üstü, IELTS (International English Language Testing System) 6 ve üstü,
Pearson PTE (Pearson Test of English) 71 ve üstü, CAE (Certificate in Advanced English)
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“C” düzeyi ve üstü, FCE (First Certificate in English) sınavından “C’’ düzeyi, CPE (Certificate
of Proficiency in English) “C” düzeyi ve üstü puan alanlar ile Almanca için Zertifikat Deutsch
für den Beruf (ZDfB) sınavından “B2” , Goethe Zertifikat sınavından “B2”, Deutsches
Sprachdiplom (DSD Stufell) sınavından “B2”, TELC Deutsch GMBH sınavından “B2” ve üzeri
Fransızca için DELF ( Diplôme D’études en Langue Française) “B2” düzeyi ve üzeri,
İtalyanca için CELI3 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana 3) sınavından “B2” üstü
düzeyinde başarı sertifikası alanlar (Tablo 1 ve 2). (11.09.2013 tarihli ve 05 nolu karar ile
değiştirilmiştir.)

YABANCI DİLLER
MUAFİYET SINAVI

ZDfB

Goethe
Zertifikat

DSD Stufell

TELC Deutsch
GMBH

DELF

CELI3

70

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Tablo 1
Ulusal veya Uluslar Arası Geçerliliği Olan Yabancı Dil Sınav Puanları
YABANCI DİLLER
MUAFİYET SINAVI

YDS-KPDS
- ÜDS

TOEFL
IBT

TOEFL
PBT

TOEFL CBT

IELTS

CAE

FCE

CPE

70

70

84

561-562

221-222
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C

C

C

PEARSON
PTE

71

Tablo 2
Ulusal veya Uluslar Arası Geçerliliği Olan Yabancı Dil Sınav Puanları
d) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak
konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim
görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar (Muaf olma notu 100 (yüz) üzerinden
90 (doksan), harf notu AA olarak kabul edilecektir).
Temel Yabancı Dil YDİ 101 – YDİ 102 ve eğer okutuluyorsa YDİ 201 – YDİ 202 derslerinden
muaf olurlar.
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Eşdeğerliliği kabul edilen diğer sınavlarda yeterli puan ve bu puanın kaç nota denk geleceği
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın değerlendirmesiyle belirlenir.
Diğer üniversitelerden alınan Hazırlık Sınıfı notu Zorunlu Yabancı Dil derslerinden muaf
olunmasında dikkate alınmaz.
Madde 13- Yabancı Dil Başarı sertifikasını / belgesini getiren öğrencilerin başarılı oldukları
sınavın notları madde 12’ye göre değerlendirilir. Yabancı Dil seviye tespit sınavından muaf
olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil
sınavında başarılı olan hazırlık sınıfı öğrencileri ön lisans veya lisans öğretim programına
devam etmeye hak kazanırlar.
Madde 14- Öğrencinin Başarı sertifikasını / belgesini, derse kayıt yaptırdıktan sonra
getirmesi halinde ders kayıtlardan düşülerek, başarı notu madde 12’ye göre değerlendirilir ve
öğrencinin transkriptine işlenir.
Madde 15- Sınav sonucunda muafiyet hakkı kazanan öğrenciler sınav sonucu ilan edildikten
sonra en geç 15 gün içinde dilekçe ile kendi fakülte veya yüksekokuluna başvurarak not
yükseltmek için veya herhangi bir gerekçeyle, bu hakkından feragat edebilirler ve devam
zorunluluğu saklı kalarak ilgili dersi alabilirler. (11.09.2013 tarihli ve 05 nolu karar ile
değiştirilmiştir.)
Madde 16- Planlanan ara sınav, yarıyıl / yılsonu sınavları her yarıyıl başında belirlenecek ve
ilan edilecek bir takvime bağlı olarak ve üniversitenin birimleri ile koordinasyon sağlanarak,
ortak biçimde yürütülecektir.
Madde 17- Ortak sınavların yürütülebilmesi için İngilizce derslerinin okutulduğu akademik
birimler

tarafından

yeterli

sayıda

sınav

salonu

belirlenecek

ve

gözetmenler

görevlendirilecektir.
Madde 18- Dersi veren öğretim elemanları sınavlar için önerdikleri soru örneklerini OSB’ye
ulaştıracaklardır. OSB tarafından değerlendirilmeye alınan soru önerileri, oluşturulacak soru
bankasına, sorunun özü değiştirilmeden yeniden düzenlenerek aktarılacaktır.
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Madde 19- Yabancı Diller Bölümü tarafından farklı soru gruplarını ve optik okuyucuya uygun
cevap

kâğıtlarını

içeren

sınav

evraklarının

basım

işlemi

gerçekleştirilecek,

Fakülte/Yüksekokullar bünyesinde görevlendirilen Birim koordinatörlerine gizlilik ve koruma
dikkate alınarak sınav saatinden önce ulaştırılacaktır.
Madde 20- Sınavlar tüm Üniversitede, aynı gün/saatte, önceden ilan edilen sınav
salonlarında gözetmenler denetiminde yapılacaktır.

Gözetmenler, sınav evrakını Birim

koordinatöründen alacak ve sınav sonunda yine ona teslim edeceklerdir. Sınavların yapıldığı
salonlar ve gözetmenlerin listesini sınav gününden önce Fakülte/Yüksekokullar Yabancı
Diller Bölümü’ne bildireceklerdir.
Madde 21- Sınav sonunda Yabancı Diller Bölümü’ne teslim edilen sınav evrakları, OSB
tarafından değerlendirilmeye alınacak, sonuçlar Yabancı Diller Bölümü ilgili okutmanları
tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarılacaktır. (11.09.2013 tarihli ve 05 nolu karar ile
değiştirilmiştir.)
Madde 22- Sonuçlara yapılacak itirazlar Yabancı Diller Bölümü tarafından değerlendirilecek
ve itirazlar yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda karara bağlanacaktır.
Madde 23- Bu yönergede yer almayan veya çelişki çıkaracak konularda Çankırı Karatekin
Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlülük
Madde 24- Bu yönerge 2009-2010 öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girer.
Madde 25- Bu yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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