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Sevgili Genç Yeditepeliler,
Üniversitemize hoş geldiniz!
Zorlu bir sınav döneminin sonunda elde ettiğiniz başarıdan dolayı hepinizi candan kutluyoruz. Burada,
Yeditepe Üniversitesi çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan biz de son derece mutluyuz, gururluyuz.
Kurulduğu 1996 yılından bu yana sürekli bir gelişim içerisinde olan Yeditepe Üniversitesi, uluslararası
yükseköğrenim camiasında hızla yükselmekte ve saygın bir yer kazanmaktadır. Her zaman daha iyiyi ve
daha doğruyu yakalamayı kendisine ilke edinen Yeditepe Üniversitesi, değerli eğitim kadrosuyla sizlere en
mükemmel eğitimi sunmak için çabalamaktadır. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu da, işte bu
çabanın ilk önemli temel adımı olarak değerlendirilmelidir. Kuşkusuz, bilimsel gelişmeleri yakından
izleyebilmeniz ve uzmanlaşacağınız mesleğin gereklerini çağdaş bir biçimde yerine getirebilmeniz
açısından, İngilizce Hazırlık Okulundan alacağınız eğitim sizler için önemli bir altyapı oluşturacaktır.
Bu el kitabı, İngilizce Hazırlık Okulu ve öğrenim programına ilişkin konularda sizlere rehberlik etmek
amacıyla hazırlanmıştır. El kitabınızdaki bilgilerin, üniversite yaşamınızın bu ilk adımında
karşılaşabileceğiniz sorulara yanıt vereceğini ümit ediyoruz.
Bu vesile ile üniversite hayatınızın ilk yılında omuz omuza geçireceğimiz bu öğrenim sürecinde ihtiyaç
duyacağınız tüm desteği sağlayacağımızı hatırlatır, yeni öğretim yılında başarılarınızın devamını dileriz.

T.C. Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetimi
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İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUNDA ÖĞRENİM
Öğretim Süresi
İngilizce Hazırlık Programı, Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere 3 akademik yarıyıldan oluşur. (Yaz Okulu
zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.)
Bulunduğu grupta başarılı olan öğrenci bir üst gruba devam etmeye hak kazanır, aksi takdirde aynı grupta
öğrenimini tekrarlar.
Yabancı Dil Hazırlık Programları Öğretim Grupları
İngilizce Hazırlık Programında eğitim-öğretim aşağıda belirtilen üç grupta yapılır:
A Grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): A grubunda başarılı olan öğrenci bir üst
grup olan B1 grubuna devam eder.
*** A Grubunu başarıyla tamamlayan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda
Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim, Tiyatro Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri
yerleştirildiği lisans programına başlar.
B1 Grubu: B1 grubunda başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B2 grubuna devam eder.
B2 Grubu: B2 grubunda başarılı olan öğrenci yerleştirildiği lisans programına başlar.
Her seviye 1 (bir) dönemdir. A seviyesinden başlayan öğrenci her dönemin sonunda bir üst seviyeye
geçmesi halinde B2 seviyesini isteğe bağlı olan YAZ OKULU’nda alabilir.
*** Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği hazırlık programları, güz ve bahar
yarıyıllarından oluşur; bu programlar için yaz öğretimi düzenlenebilir.
Akademik Dönemler
Güz
Bahar
Yaz (Zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır.)
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İngilizce Hazırlık Okulunda Dersler
İngilizce Hazırlık Okulu’nda dersler öğrencilerin dört dil becerisini (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma)
kazanabileceği şekilde yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda dersler bu becerilerin bütüncül
(integrated) bir biçimde işlenmesine olanak sağlayan bir doğrultuda planlanmıştır. Dersler, dört dil
becerisinin yanı sıra dilbilgisi ve kelime kullanımı gibi dilin diğer bileşenlerini de öğrenmelerine yardımcı
olur. Temel amacımız, tüm derslerde kazanılan becerilerin ve öğrenilenlerin hem akademik çalışmalarda
hem de gerçek hayatta kullanılabilmesini sağlayabilmektir.

İngilizce Hazırlık Okulu’nda dersler 3 seviyede yürütülür:
A seviyesindeki öğrenciler Main Course & Writing ve Reading dersleri alırlar.
B1 seviyesindeki öğrenciler Main Course ve Reading & Writing dersleri alırlar.
B2 seviyesindeki öğrenciler Main Course ve Reading & Writing dersleri alırlar.
B2 seviyesi Reading & Writing dersleri, öğrencilerimizi fakülte derslerine hazırlayacak özel amaçlı
İngilizce dersleri (English for Specific Purposes) şeklinde planlanıp yürütülmektedir.

Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Programında Dersler
Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngilizce Öğretmenliği Hazırlık Programında dersler öğrencilerin
dört dil becerisini (Okuma, Dinleme, Yazma, Konuşma) kazanabileceği şekilde yürütülmektedir. Dersler
öğrencilerin dört dil becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve kelime kullanımı gibi dilin diğer bileşenlerini de
öğrenmelerine yardımcı olur. Temel amacımız, öğrencilerin tüm derslerde kazandıkları becerileri ve
öğrendiklerini hem akademik çalışmalarında hem de gerçek hayatta kullanabilmelerini sağlamaktır.
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Dönem Sonu Başarı Durumu

Öğrencinin başarılı sayılması için devam zorunluluğunu yerine getirmesi, Yarıyıl Sonu Sınavı’ndan
(Final) 100 üzerinden en az 50 puan almış olması ve başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.

Başarı Notu Hesaplanması
I. Derse Katılım Notunun

% 10’u

II. Sınıf İçi Çalışmalarının

% 20’si *

(*Yazma Sınavlarının % 10’u ve Kitap Ödevlerinin % 10’u olmak üzere)
III. Ara Sınav Notunun

% 30’u

IV. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) Notu Ortalamasının

% 40’ı toplanarak Başarı Notu bulunur.

Örnek Değerlendirme 1:
NOT

YÜZDE

:

60

% 10

= 6

Sınıf İçi Çalışmaları :

70

% 20

= 14

70

% 30

= 21

50

% 40

= 20

Derse Katılım

Vize
Final

:
:

+ ______________
BAŞARI NOTU: 61

FİNAL: 50

BAŞARI NOTU: 61

SONUÇ:BAŞARILI
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Örnek Değerlendirme 2:
NOT

YÜZDE

:

30

% 10

= 3

Sınıf İçi Çalışmaları:

40

% 20

= 8

Vize

:

60

% 30

= 18

Final

:

60

% 40

= 24

Derse Katılım

+ ______________
BAŞARI NOTU : 53

FİNAL: 60

BAŞARI NOTU: 53

SONUÇ: Başarı Notu 60’ın altında kaldığından

BAŞARISIZ

RETEST (BÜTÜNLEME)

DİKKAT: İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim programlarında başarı
notu hesaplaması ve örnek değerlendirmeler için bkz sayfa 20-21.

ÖNEMLİ HATIRLATMA:
*** Yarıyıl sonu sınavı (final) sonuçlarına itiraz süresi, sonuçların ilanından itibaren 3 (üç) iş
günüdür.
*** Başarılı olabilmek için zorunlu haller dışında derslerinizi aksatmamanız, devamsızlık
durumunuzu günü gününe takip etmeniz, ders içi aktivitelere aktif katılım sağlamanız, verilen
ödevleri titizlikle yapmanız büyük önem taşımaktadır!
Dönem Sonu Ek Sınav Hakkı (Bütünleme / Retest)
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) sonucunda başarısız olan her öğrenciye bir ek sınav (bütünleme sınavı) hakkı
verilir. Bu sınavda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarı
notunun da 60 olması gerekir. Bu sınavda 49 ve daha düşük puan alan öğrenci ve/veya başarı notu 60’ın
altında kalan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu grubu tekrar etmek zorundadır.
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Ara Sınavlar (Mid-term) ve Mazeret Sınavı (Make-up)
Her bir öğretim grubunda her yarıyıl içinde, Yabancı Dil Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce uygun
görülecek sayıda ara sınav yapılır.
Yabancı Dil Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce kabul edilen bir nedenle ara sınava giremeyen öğrenci,
bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Ek.1 de
şablonu bulunan dilekçeyi doldurarak Hazırlık Okulu Öğrenci İşlerine başvurduğu takdirde mazeret
sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur.
ÖNEMLİ HATIRLATMA:
Yabancı Dil Yeterlik (Proficiency), Mazeret (Make-up) ve Dönem Sonu Ek Sınavı (Bütünleme / Retest)
için mazeret kabul edilmez. Bu sınavların telafileri yoktur.

Devam Durumu
İngilizce Hazırlık Okulu öğretiminde devam zorunludur. Öğrenciler, her gün kayıtları tutulan devam
durumlarını e-dönüşüm, Akademik7 veya yeditepeM uygulamalarından takip etmekle yükümlüdürler.
Herhangi bir hata söz konusu ise, bu durum öğrenci tarafından 24 saat içinde Hazırlık Okulu Öğrenci
İşlerine iletilmelidir.
Devamsızlığı dönem içinde toplam ders saatinin % 20’sini aşan öğrenci (mazeretli-mazeretsiz) Yarıyıl
Sonu (Final) Sınavı ve Ek Sınav’a (Bütünleme / Retest) girme hakkını kaybeder ve bulunduğu grubu tekrar
eder.
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Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency)
Her öğretim yılı başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
(Proficiency) yapılır.
*Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam eden öğrencilerin de her akademik yıl
başında yapılan Yeterlik Sınavına girme; başarısız olmaları halinde, yeniden Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavına girme hakları vardır.
Yeterlik Sınavı’nda 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nın lisans eğitimi için geçerlilik süresi “2” (iki) yıldır.
Yabancı Dil Yeterlik Sınavında mazeret kabul edilmez.
İngilizce Yeterlik Sınavı tarihinden geriye doğru iki yıl içinde TOEFL sınavına girip Yeditepe Üniversitesi
kurum kodunu kodlamak koşuluyla (7050), TOEFL IBT sınavından 79 ya da TOEFL PBT sınavında 550
puan almış olduğunu belgeleyen öğrenci yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. TOEFL sınavı için
geçerli sayılan sınav merkezleri aşağıda belirtilmiştir. Bu sınav merkezlerinin dışında girilen sınavlar
geçerli değildir.
YDS / (e)YDS / YÖKDİL’den 66 ve üzeri puan aldıklarını belgeleyen öğrenci yeterlik sınavından muaf
tutulur. Adı geçen belgelerin geçerliliği sınav tarihlerinden geriye doğru “2” (iki) yıldır.
IELTS sınavı kurumumuzda geçerli değildir.
TOEFL IBT HOME EDITION kabul edilmemektedir.
SINAV MERKEZLERİ:
1.

YEDİTEPE

ÜNİVERSİTESİ,

İSTANBUL

2.

İSTANBUL

TEKNİK

3.

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

ÜNİVERSİTESİ,

İSTANBUL

-

Merkez

Kodu:

-

Merkez

-

Merkez Kodu:

Kodu:

STN20056A
ITTR153A
STN10463A

Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu
İngilizce Hazırlık Okulu Yeterlik Sınavı

60

YDS / (e)YDS / YÖKDİL

66

TOEFL IBT
TOEFL PBT

79
550
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***Güzel Sanatlar Fakültesinin Grafik Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim,
Tiyatro Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan
başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
***İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programı öğrencilerinin, Yabancı Dil
Yeterlik Sınavında başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir. Ayrıca,
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programları öğrencilerinin bu sınav
dahilinde yapılan konuşma ve yazma becerilerinden 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.
Bu programların öğrencileri, YDS / (e)YDS / YÖKDİL’ den 66 ve üzeri puan aldıklarını belgelemeleri
halinde Yeterlik Sınavının yalnızca çoktan seçmeli etabından muaf tutulurlar. Ancak Writing, Listening ve
Speaking etaplarına girmeleri ve muafiyet için gerekli olan puanı almaları gerekmektedir.
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Placement)
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nda başarısız olan veya bu sınava girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler, Yabancı
Dil Seviye Tespit Sınavı’na girmek zorundadırlar.
Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda öğrenimine devam ederken eğitim yılı başında yapılan Yabancı Dil
Yeterlik Sınavı’na girip başarılı olamayan öğrenciler, yeniden Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na
girebilirler.
Seviyeleri sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda belirlenen öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık
Öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler.
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda mazeret kabul edilmez.
***İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ile Çeviribilim programları öğrencileri için Yabancı Dil
Seviye Tespit Sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler öğretim gruplarına, programların kendilerinin yaptığı
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı puanlarına göre yerleştirilirler.
HAZIRLIKTA “2” (İKİ) YILINI TAMAMLAMIŞ ANCAK BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLER İLE
İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA:
İki öğretim yılının sonunda, Hazırlık Okulu Öğretimini başarıyla tamamlayamayan veya “2” (iki) yılını
tamamladıktan sonraki son hakkında Proficiency Sınavını geçemeyen öğrencilerin, yönetmelik gereği “1”
(bir) yıl süre ile ücretsiz kayıt dondurma hakları vardır. Bu konuyla ilgili kayıt dondurma dilekçeleri,
İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci İşlerine verilmelidir.
İki yılı dolduğu için yönetmelik gereği kayıtlarını donduran öğrencilerin, gerek öğretim yılı başında tüm
öğrencilerin girdiği Proficiency Sınavına, gerekse kendileri için yıl içinde yapılacak Proficiency Sınavına
girebilme hakları vardır.
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İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUNDA GÖREV VE YETKİLER
AKADEMİK KOORDİNATÖR

AKADEMİK YÖNETİCİ

İngilizce Hazırlık Okulu öğretim programının
oluşum, gelişim, değerlendirme ve
uygulanmasından sorumludur.

İngilizce Hazırlık Okulunun idari anlamdaki
akademik işleyişinden sorumludur.

KOORDİNATÖRLER
Akademik Koordinatör ile birlikte İngilizce Hazırlık Programı’nda farklı gruplardaki programlardan
sorumludurlar.
KOORDİNATÖR ASİSTANLARI
Koordinatör Asistanları akademik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, Çarşamba günleri dışında
16:30-17:15 saatleri arasında yardımcı olurlar.
AKADEMİK DANIŞMAN
Öğrencilerin özel durumlarının takibi ile öğrencileri doğru kanallara ve gereğinde rehberlik servisine
yönlendirmekle sorumludur.
YÖNETİCİ KOORDİNATÖR
Hazırlık Okulu eğitim-öğretim, sınav ve disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını takip eder. Öğrencilerin
hak ve sorumlulukları ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi sağlar.
TEST OFİSİ
Test Ofisi, her öğretim yılının / döneminin başında Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Proficiency) ve Seviye
Tespit Sınavı (Placement) ile Ara Sınavlar (Mid-Term) Yarıyıl Sonu Sınavı (Final), Bütünleme ve Telafi
Sınavlarının (Make-Up ve Retest) hazırlanmasından sorumludur.
MATERYAL OFİSİ
Yıl boyunca kullanılan ders kitapları ve yardımcı materyal, Materyal Ofis’te saklanır ve materyal dağıtımı
bu ofisten yapılır. Ayrıca dönem içinde isteyen öğrencilere okuma kitaplarının ödünç verilme trafiğini
düzenler, kayıtlarını tutar.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Hazırlık Okulu Öğrenci İşleri, öğrencilerle ilgili yazışmalardan, öğrencilerin okula devam durumlarının
takibinden ve öğrencilere gerekli bilgileri sağlamaktan sorumludur.
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okulundaki öğrenimleri
süresince akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olacak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini
sunar: Akademik Danışmanlık, Bireysel Danışmanlık, Grup Danışmanlığı, Seminer ve Atölye Çalışmaları.
Danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesi altında verilmektedir. Görüşmede konuşulanlar, danışan aksini talep
etmediği sürece, danışan ve danışman arasında kalacaktır.
Servisin kapıları 09:30-17:00 arası tüm öğrencilere açıktır.
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2021– 2022 AKADEMİK YILI GÖREV DAĞILIMI
AKADEMİK KOORDİNATÖR

AKADEMİK YÖNETİCİ

Arzu Akba

Fatma Yalçınkaya Göksu

KOORDİNATÖR

KOORDİNATÖR
ASİSTANLARI

REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK

Neslihan Ekil

Seden Can

Remziye Kozacıoğlu

Oğuz Kırer

Eda Hayal

Remziye Kozacıoğlu

MAIN COURSE

Esra Özüşen

Birgül Kasap

Irmak Özen

READING
AND
WRITING

Şenay Soylu

Esra Kara

Irmak Özen

DERS

A GRUBU
MAIN COURSE
AND
WRITING
READING

B-1 GRUBU

B-2 GRUBU
MAIN COURSE

Çiğdem Atilla Hiçyılmaz Nurdan Öztaş

Hülya Mursaloğlu
(Sci. & Med.)

Remziye Kozacıoğlu
(Soc. & Bus.)
Hülya Mursaloğlu
READING
AND
WRITING

Dicle Ekinci (Sci. & Med.)
Gkioulai Ouzoun (Soc. &
Bus.)

Sevgi Saime Certel
Zümran Durgun

(Sci. & Med.)

Remziye Kozacıoğlu
(Soc. & Bus.)

AKADEMİK DANIŞMAN
Serap İçden
TEST OFİSİ KOORDİNATÖRÜ
Hüseyin Buğday
YÖNETİCİ KOORDİNATÖR
Serap Leventoğlu
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İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR:
1- Öğrencilerimize kayıt sırasında std.yeditepe.edu.tr uzantılı bir eposta adresi verilecektir. Öğrencilerin
uzaktan eğitim dahil okul ile ilgili tüm işlem ve iletişimlerini bu adres ile yapmaları zorunludur.
2- İngilizce Hazırlık Okulu, Yükseköğretim Kurulu Disiplin Yönetmeliği’ne tabidir.
3- Derslere kitap ve gerekli materyal ile gelinmesi zorunludur.
4- Öğrencilerimizin “Başarı Notları”nın %10’unu oluşturacak “Kitap Ödevleri”ne erişim için
gerekli olan “Aktivasyon Kodu”nun bulunduğu orijinal kitapların kullanılması zorunludur.
5-

“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi kitaplar
kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların kullanılması sonucunda
doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel olarak sorumludur.

6- Herhangi bir çalışma, ödev ya da sınavda, başkasının hazırladığı çalışma veya ödevin bir bölümünü ya
da tamamını kendi ürünüymüş gibi kullanmak, diğer bir deyişle bilgi hırsızlığı yapmak, var olmayan
bir bilgiyi ya da referansı uydurmak, var olan bir bilgiyi değiştirerek ve/veya çarpıtarak kullanmak
kesinlikle yasaktır. Bu tarz eylemlerde bulunan öğrencilerin ürünleri “0” (sıfır) olarak değerlendirilir
ve haklarında yasal işlem başlatılır.
7- Sınıflarda bulunan teknik donanım ve demirbaş eşyanın kullanımında azami önem gösterilmesi
gerekmektedir.
8- Ders başladıktan sonra sınıfa gelen öğrenci yok yazılacaktır. Ancak bu öğrenci, yok yazıldığı halde
dersi takip etmek isterse, sınıf öğretmeni izin verdiği takdirde dersi izleyebilir.
9- Dersten, ancak acil bir zorunluluk sebebiyle, sınıf öğretmeninden izin alınarak çıkılabilir.
10- Sınıf düzeni ve huzuru ile öğrenim ortamını bozan öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır. Ders
esnasında sınıf öğretmeninin belirlediği öğrenim amaçları dışında cep telefonuyla konuşmak,
oynamak, gelen aramaya veya mesaja cevap vermek, uyumak, sınıf düzenini bozan davranışlar
arasındadır.
11- İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri (Hazırlık Okulu Yönetimi tarafından düzenlenip ilan edilen
etkinlikler dışında) kampüs içinde bulunan herhangi bir salon, alan, merkez vb de gerçekleştirilen her
türlü konferans, seminer, panel, gösteri ya da benzeri etkinliklere ders saatleri içinde katılmaları
durumunda ilgili ders saatleri için devamsız olarak değerlendirilir ve “yok” yazılırlar. Bu
organizasyonların ardından verilen katılım belgeleri ya da sertifikaların Hazırlık Okulu Yönetimine
sunulması devamsızlık durumunu değiştirmez. Ancak, bu tür organizasyonlarda, organizasyonun
düzenleyicisi olan fakülte tarafından bizzat görevlendirilenler, resmi onaylı bir yazı getirdikleri
takdirde ilgili gün ya da saatler için devamsız olarak değerlendirilmezler.
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12- Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte başlar. Öğrencilerimizin, sınav saatinden önce ilgili sınav
salonunda bulunmaları gerekmektedir. Sınav süreciyle ilgili uyulması gereken kurallara uymayan
davranışta bulunan öğrenciler hakkında yönetmelik gereğince yasal işlem başlatılır ve bu öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.
13- Sınav öncesinde, kimlik kontrolü yapılacaktır. Öğrenci kimlik kartı yanında olmayan ve nüfus cüzdanı
ya da pasaport gibi bir kimlik belgesi ibraz etmeyen öğrenci sınava alınmayacaktır. Kimlik kontrolü
sırasında öğrencilerden imza alınacaktır. Sınav sonrasında da isim kontrolü yapılarak kağıtlar
toplanacaktır. İmza atmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
14- Öğrencilerin sınav salonuna cep telefonları ve akıllı saatleri ile gelmemeleri gerekir.
Cep telefonları ve akıllı saatleri yanlarındaysa, sınav öncesinde, telefonlarını ve akıllı saatlerini kapalı
konuma getirerek sınav gözetmenine teslim etmeleri gerekir. Öğrencilerin cep telefonları ve akıllı
saatleri sınav bitiminde teslim edilir. Cep telefonu ve akıllı saati açık olduğu/yanında olduğu tespit
edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
15- Sınav süresince öğrencilerin sigara içme, tuvalet vs. gibi nedenlerle sınav salonunu terk edip tekrar
sınava gelmelerine izin verilmeyecektir. Özel durumu olan öğrencilerin önceden Test Ofisi’ne
başvurmaları gerekir.
16- Sınavlar gözetmenlerin sınav kağıtlarını dağıtmasıyla başlar. Dağıtılan tüm sınav
kağıtlarının üzerine isim, soy isim ve öğrenci numarasının yazılması gerekmektedir.
İsim ve/veya öğrenci numarası bulunmayan sınav kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.
17- Kopya çekmeye teşebbüs etmek kopya çekmekle aynı oranda suç sayılır. Diğer
öğrencilerle konuşmak/ fısıldaşmak, başka bir öğrencinin kağıdını görmeye çalışmak,
sınav kağıdı haricinde başka bir kaynağa bakmaya çalışmak, diğer öğrencilerle
silgi, kalem gibi araç-gereçleri paylaşmaya çalışmak kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilmektedir.
18- Sınav esnasında, gözetmen ile konuşmak ve/ veya ona soru yöneltmek yasaktır. Gerekli tüm
açıklamalar sınav başında verilen sınav kağıdı üzerinde yer almaktadır.
19- Sınav gözetmenleri tarafından yapılan uyarılar öğrenciler tarafından dikkatlice dinlenmelidir. Sınav
süresince uyarıları dikkate almayan öğrenciler tekrar uyarılmak zorunda değildir ve bu öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılacaktır.
20- Sınav kurallarından biri veya birkaçının ihlal edilmesi disiplin suçu sayılabilir ve 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu’nun 54’üncü maddesi gereğince öğrenci uyarı, kınama ve/veya uzaklaştırma
cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
21- Bina içinde ve dumansız hava sahası ilan edilmiş bölgelerde sigara içilmesi yasaktır.
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İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULUNDA UZAKTAN ÖĞRETİM
Türkiye’de Koronavirüs ile mücadele kapsamında örgün eğitim ve öğretime verilen geçici ara
süresince İngilizce Hazırlık Okulu tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yürütülebilmesi için
her seviyede, her ders için uzaktan eğitime uygun özel programlar hazırlanmış, böylece öğrencilerimize
derslerini canlı sınıf uygulaması üzerinden interaktif bir biçimde takip etme olanağı sağlanmıştır. Online
eğitimde derslerin yanı sıra öğrencilerimize akademik başarıyı destekleyecek ek malzeme sunulmaya ve
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmeye de devam edilmektedir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Uzaktan Yürütülmesi Gereken Durumlarda Öğrencilerimizin
Uyması Gereken Kurallar

1. eposta adresleri
Öğrencilerimize kayıt sırasında std.yeditepe.edu.tr uzantılı

bir eposta adresi verilecektir.

Öğrencilerin uzaktan eğitim dahil okul ile ilgili tüm işlem ve iletişimlerini bu adres ile yapmaları
zorunludur. Bu nedenle eposta adresinizi aldığınızda hesabınızı ivedilikle aktif hale getirmeniz
gerekmektedir.
2. Öğrencilerimiz yerleştirilmiş oldukları sınıfları e-dönüşüm (eds) sistemine girerek bulacaklardır.
Sınıflarını bulduktan sonra web sitemizde verilmiş olan bağlantıya tıklayarak, sınıf öğretmenlerinin
eposta adreslerine ulaşacaklardır. Öğretmenlerine eposta göndererek sınıflarına online devam
edeceklerdir. Her sınıfın iki öğretim elemanı bulunmaktadır.
3. Devam Mecburiyeti


Hazırlık Okulu öğrencileri için uzaktan eğitim süreçlerinde devam mecburiyeti vardır.
Öğrencilerimiz devamsızlıktan kaldıkları takdirde final ve bütünleme sınavına girme hakları
olmayacaktır.



Her dersin başında ve sonunda yoklama alınacaktır. Ders sırasında hocalarınız size sorular
sorduğunda, yanıt alamazsa, uyardıktan sonra sizleri yok yazacaktır.



Ders esnasında kameranız mutlaka açık olmak zorundadır. Kamerası açık olmayan öğrenci
hocası tarafından uyarılır ve kamerasını açmazsa derse katılım (participation) notu “0”
(sıfır) olarak kaydedilir.



Devam durumunuz günlük olarak işlenir. Öğrencilerimiz devam durumlarını e-dönüşüm,
Akademik7 veya yeditepeM uygulamalarından takip etmekle yükümlüdürler



Devam durumu ile ilgili bir sorunuz olduğu takdirde Merkez Bina Hazırlık Öğrenci
İşlerinden Gökçe DEMİRTAŞ (gokce.demirtas@yeditepe.edu.tr) ve Ek Bina Hazırlık
Öğrenci İşlerinden Kübra BEŞİKÇİ ( kubra.besikci@yeditepe.edu.tr ) ile iletişime geçiniz.
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4. Öğrenci derslerde kullanılacak orijinal kitapları temin etmekle sorumludur. Aksi takdirde, “Kitap
Ödevleri”ne erişim koduna ulaşılamayacağından, “Dönem Sonu Başarı Notu”na %10 katkı
sağlayacak olan puandan yararlanılması mümkün olmayacaktır.
5. Derse Katılım (Participation) Notu:


Derse katılmak zorunludur. Derste bulunup da hiç katılmayan öğrencinin “participation”
notu “0” (sıfır) olarak kaydedilir.



Derse katılım notu, öğrencilerin ödevleri ve derse katılımları üzerinden saptanır. Derse
hazırlıklı gelmek derse katılım notunu yükseltir.

6. Online Sınavların Yürütülmesi ile İlgili Temel Esaslar ve Sınav Sırasında Uyulması Gereken
Kurallar


Sınavlarınız online ders yapmakta olduğunuz sınıflarda verilecektir.



Sınava kamerası olan bir bilgisayarla girmenizi öneririz. Kamerası olan bilgisayarınız yoksa ya da
IPAD (tablet) veya cep telefonu ile girecekseniz, LÜTFEN İKİNCİ BİR CEP TELEFONU
BULUNDURUNUZ. Bir cihazdan sınav linkine girerek sınavınızı yapınız. Diğer kameralı cihazdan
online sınıf linkine girip, sizi görmemizi sağlayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.



İlan edilen sınav saatinde her zamanki sınıfınızda, online derse katılır gibi sınav oturumuna
katılacaksınız.



Sınıf hocanız sınav başlamadan önce yoklama alacak ve toplu ekran fotoğrafı çekecektir.



Yoklama alındıktan sonra sınıf hocanız sizinle sınav linkini paylaşacaktır. Bu linke girerek önce e-mail
adresinizi, isminizi ve soyisminizi ve sonra okul numaranızı belirtilen yerlerde doldurup hocanızın
sınavı başlatmasını bekleyiniz.



Sınıf hocanız başlayın dediğinde “Next” ya da ”İleri” butonuna basıp sınava başlayabilirsiniz.



Sınavınızı tamamladığınızda “Submit” ya da “Gönder” butonuna basmayı unutmayınız. Bu işlemi
yapmadığınız

takdirde

sınavınız

bize

ulaşmaz

ve

sınavınız

teslim

edilmemiş

olur!

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMA:
Tüm bunların yanında gerek sınav gerekse ders takibiniz ile ilgili olarak özel durum ve ihtiyaçlarınızı
lütfen dile getiriniz. Tüm Hazırlık Okulu İdaresi, akademik başarınız için size yardımcı olmaya
hazırdır.
Sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl dileklerimizle…
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SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Kitabımın “Aktivasyon Kodu” çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
Grubunuzun Koordinatörü ile iletişime geçin. (bkz. sayfa 13)
2. Hazırlık Okulu öğrencisi olduğuma dair öğrenci belgesi almak istiyorum.
Hazırlık Okulu Öğrenci İşlerine gidin. (Rektörlük Binası 2. Kat)
3. Üniversitenin öğrencisi olduğuma dair belge almak istiyorum.
Merkez Öğrenci İşlerine gidin. (Rektörlük Binası Zemin Kat)
4. Vize sınavına giremedim ve geçerli mazeretim var. (sağlık raporu / ölüm belgesi)
Hazırlık Okulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurun. (bkz. Ek 1 )
5. Bir sınav notuma itiraz etmek istiyorum.
Hazırlık Okulu Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurun. (bkz. Ek 2)
6. Akademik herhangi bir konuyla ilgili soru, dilek ve şikayetimi iletmek istiyorum.
Akademik Danışmana veya Grup Koordinatörüne gidin. (Rektörlük Binası 2. Kat)
7. İdari herhangi bir konuyla ilgili soru, dilek ve şikayetimi iletmek/ detaylı bilgi almak
istiyorum.
İdari Koordinatöre gidin. (Rektörlük Binası 2. Kat)
8. Güncel devamsızlık durumumu öğrenmek istiyorum.
Bkz. Devam Durumu Sayfa 8
9. Hazırlıkta iki yılımı tamamladım ve başarısız oldum. Şimdi ne yapmam gerekiyor?
Akademik Danışmana veya İdari Koordinatöre gidin. (Rektörlük Binası 2. Kat)
10. İngilizcemi geliştirmek/ eksiklerimi tamamlamak için ders dışı yardıma/ malzemeye ihtiyacım
var.
Bulunduğunuz seviyenin koordinatör asistanlarına gidin. (Katlardaki asistan odaları)
11. Ödünç hikaye kitapları almak istiyorum.
Materyal Ofis (Rektörlük Binası 2. Kat) veya Bilgi Merkezine gidin. (Rektörlük Binası 1. Kat)
12. Sınav kaygısı, etkili çalışma alışkanlıkları vb konularda destek almak istiyorum.
Grubunuzdan sorumlu olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi temsilcisine gidin.
(bkz.sayfa 13)
13. Birinci derece yakınımı kaybettim ve okula gelemedim.
Akademik Danışmana veya İdari Koordinatöre gidin. (Rektörlük Binası 2. Kat)
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İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇEVİRİBİLİM
PROGRAMLARINDA BAŞARI NOTU HESAPLAMASI VE ÖRNEK DEĞERLENDİRMELER

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim programları için: başarı notu,
ara sınav notlarının % 50’si, öğrenci portfolyosunun % 25’i, kısa süreli sınavların % 15’i ve
derse katılım notunun % 10’u toplanarak hesaplanır.
Bu programlardaki herhangi bir öğretim grubunda bulunan öğrencilerin yarıyıl sonlarında
yapılan yeterlik sınavlarına girmeye hak kazanabilmesi için yarıyıl içi başarı notunun 100
üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

Ara sınav 1 - % 25
(Achievement exam 1)
Ara sınav 2 - % 25
(Achievement exam 2)
= 60 +
Kısa Sınav -% 15

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
(PROFICIENCY EXAM)

(Quiz)

Portfolyo- % 25
(Portfolio)
Derse katılım- % 10
(Participation)
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İNGİLİZCE

ÖĞRETMENLİĞİ,

İNGİLİZ

DİLİ

VE

EDEBİYATI

İLE

ÇEVİRİBİLİM

PROGRAMLARINDA DÖNEM SONU İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
Dönem sonu başarı notu en az 60 olan öğrenciler, dönem sonunda yapılacak olan İngilizce Yeterlik
Sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınav çoktan seçmeli sınav, yazma sınavı, dinleme sınavı ve konuşma
sınavı olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Öğrencilerin fakülteye geçebilmeleri için 4 sınavın ortalamasının 100 üzerinden 65; yazma ve konuşma
bölümlerinden aldıkları notların ise EN AZ 60 olması gerekmektedir.

TEST
DİNLEME
YAZMA (60+)

ORTALAMA 65

FAKÜLTE

KONUŞMA
(60+)

64 ve altı puan alan öğrenciler, aldıkları puana göre, uygun seviyelere yerleştirilecektir.
Dönem sonu yeterlik sınavından 100 üzerinden 60-64 arası puan alan öğrenciler ve 65 puan aldığı halde
yazma ve konuşma sınavlarından 60 alamayan öğrencilere bir ek sınav (retest) hakkı verilir.
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Örnek Değerlendirme 1
NOT
60

YÜZDE
%25
= 15

NOT
70
70
60
60

ORTALAMA

Ara sınav 1 - % 25
(Achievement exam 1)
Ara sınav 2 - % 25
70
%25
= 17.5
(Achievement exam 2)
Kısa Sınav -% 15
60
%15
=9
(Quiz)
Portfolyo- % 25
70
%25
= 17.5
(Portfolio)
Derse katılım- % 10
60
%10
=6
(Participation)
DÖNEM SONU NOTU
65
SONUÇ: İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDI
İNG. YETERLİK SINAVI
Test
Dinleme
Yazma
Konuşma

65

SONUÇ: BAŞARILI- FAKÜLTEYE GEÇTİ

Örnek Değerlendirme 2
Ara sınav 1 - % 25
(Achievement exam 1)
Ara sınav 2 - % 25
(Achievement exam 2)
Kısa Sınav -% 15
(Quiz)
Portfolyo- % 25
(Portfolio)
Derse katılım- % 10
(Participation)
DÖNEM SONU NOTU
SONUÇ: BAŞARISIZ

NOT
40

YÜZDE
%25
= 10

50

%25

= 12.5

50

%15

= 7.5

60

%25

= 15

50

%10

=5
50
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EK 1.
Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

Yeditepe Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulu Koordinatörlüğüne,

Üniversiteniz

…………………………..………………………………………………

Fakültesi

…………………………………………… bölümü öğrencisiyim.
Aşağıda belirttiğim sınavıma/ sınavlarıma

……………………………………………. nedeniyle

giremedim. Mazeretimi gösteren belge ektedir.

…………………………………………….

tarihlerinde yapılacak olan mazeret sınavına/ sınavlarına girmek istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Adı Soyadı:
Öğrenci No:
Seviye ve Sınıfı:
İmza:
Ek: ………………………………
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EK 2.
Sınav İtiraz Dilekçe Örneği

Yeditepe Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Okulu Koordinatörlüğüne,
To Yeditepe University English Preparatory School
Aşağıda belirttiğim sınavımın / sınavlarımın tekrar incelenmesini saygılarımla arz ederim. / I
kindly request the reevaluation of my exam papers.
Öğrenci tarafından doldurulacaktır / To be filled in by the student:
Adı Soyadı / Name Surname

:

Öğrenci Numarası / ID No

:

Sınıfı / Class

:

Telefon / Phone

:

E-posta / E-mail

:

İMZA / SIGNATURE

:

Öğrenci İşleri tarafından doldurulacaktır. / To be filled in by the Student Affairs:

MC

Writing

_____

_____

İtiraz Kurulu tarafından doldurulacaktır. / To be filled in by the Objection Committee:
MC

Writing

____

____

Kesin Sonuç:
Final Results:
İmza / Signature:
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