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Bu kitapçık İngilizce Hazırlık Sınıfında iki yarıyıl sürecek eğitiminiz boyunca size yol göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır. Belirtilen maddeleri okumanız, haklarınızı bilerek hareket etmenize yardımcı olacaktır. 

     İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI 

I. GRUPLAR 

Seviye grupları kendi içerisinde Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma-Yazma becerilerini ayrı ayrı müfredat 

halinde içeren derslerden oluşmaktadır ve bu dersler dilbilgisi dersleri ile de desteklenir. Kayıt sürecinin hemen ardından 

yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile devam etmeniz gereken gruplar belirlenir. Bu gruplar; 

A Grubu 

Hiç İngilizce bilmeyen ya da çok az bilen öğrencilerin kabul edildiği false beginner - beginner seviyesindeki gruptur. 

 

B Grubu 

Günlük hayatta temel ihtiyaçlarını anlatıp iletişim kuracak bilgiye sahip elementary - pre-intermediate seviyede İngilizce 

bilen öğrencilerin kabul edildiği gruptur. 

 

C Grubu 

Intermediate - upper intermediate seviyesinde İngilizce bilgisine sahip öğrencilerin kabul edildiği gruptur. 

 

Not: Gruplar arası geçiş ve değişimler akademik yılın başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde öğrencinin yazılı 

başvurusu veya Danışman Hoca ve Koordinatörün teklifi ve idarenin uygun görmesiyle yapılabilmektedir. 

 

II. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 

A. GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

İngilizce Hazırlık Programı süresince her seviye içerisinde not hesaplama çeşitli unsurlara dayanır. Bu değerlendirmeye 

esas teşkil eden ve hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin başarı durumlarını etkileyen ölçütler şöyledir: 

 

 derslere katılım ve ödevler (participation & assignments) 

 proje çalışmaları, ortak küçük ara sınavlar (common quizzes) 

 portfolio çalışmalarının tümünü içeren bütünleşik değerlendirmenin oluşturduğu seviye içi değerlendirmeler 

(SLICE) (Ek-1) ve 

 Her 7 veya 8 hafta sonunda yapılan DÖNEM İÇİ ARA SINAVLAR (INAT) (Ek-2) ile 

 Akademik yılsonunda yapılan yılsonu FİNAL sınavının ortak genel değerlendirmesiyle belirlenir. 

 

Yıl içi toplam başarı notunun %60’ı ve akademik yılsonunda yapılan Hazırlık yılsonu Final sınavının %40’ı alınarak 

öğrencinin başarı durumu tespit edilir. 

 

Akademik Yılsonunda başarısız olan öğrenciler için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin ilgili 

hükümlerine göre Yaz öğretimi açılabilir. Yaz Öğretimi Akademik takvimde belirlenen sürelerde yapılır. İngilizce Yaz 

Öğretimine devam edip başarısız olan İngilizce Yeterlik Sınavına katılabilirler ve başarılı olmaları durumunda kayıtlı 

bulundukları program ve bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler. 

 

B. SINAVLARA İTİRAZ 

İngilizce Hazırlık Programında öğrenciler, sınav sonuçları optik okuyucu ile belirlenen sınavlar hariç, dönem içinde yapılan 

ara sınavların, final sınavlarının ve yeterlik sınavlarının yazma (writing) bölümlerinin sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 

üç iş günü içinde itiraz edebilirler, ancak bu süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 

 

III. DANIŞMANLIK SİSTEMİ 

İngilizce Hazırlık Sınıflarında her öğrencinin İngilizce Seviye Tespit Sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıfında bir 

danışman öğretim elemanı vardır. Danışmanlar sene sonuna kadar, aynı sınıf ve aynı öğrencilerden sorumludur. Her 

öğrenci akademik danışmanı ile her tür akademik konuyu paylaşabilir. Danışmanlar, öğrencilerin gelişimini, devam 



devamsızlık durumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Danışmanlar, gerektiğinde öğrenci 

ailelerine öğrencinin akademik gelişimini ve devam/devamsızlık vb. konularda bilgi verebilirler. 

 

IV. DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU 

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programında derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Bu oran Yaz Öğretimi için de 

aynıdır. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin yılsonu Final Sınavı’na katılamaz ve öğrenci herhangi bir hak iddia edemez. 

Her öğrenci devam-devamsızlık durumunu kendisi takip etmekle yükümlüdür. 

 

Mazeretler (Raporlar) 

Bir hastalık sebebiyle derslere ya da sınavlara katılamayan öğrenciler bu rahatsızlığını rapor ile kanıtlamak zorundadır. 

Rapor beyan edilmesine rağmen yapılan ortak küçük sınavların telafisi yoktur. 

 

Ders esnasında aktif katılım sağlanmalı ve derse zamanında girilmelidir. Derse geç gelen öğrenci önce ikaz edilir ve söz 

konusu davranışa devam eder ve yok yazılmışlar ise isterlerse derse katılabilir. 

 

V. ARAÇ - GEREÇ 

İngilizce Hazırlık Programı süresince kullanılacak kitap, CD ve şifre vb. ders gereçlerini kendileri temin edeceklerdir. 

Öğrenciler dersin yapılabilmesi için gerekli materyalleri (ders kitabı, kalem, defter vb.) derse getirmekle yükümlüdür. 

 

VI. DİSİPLİN HUSUSLARI 

A. SINAVLARDA KOPYA ÇEKME 

Akademik yıl boyunca yapılan tüm sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencinin sınavı 

iptal edilir ve geçersiz sayılır. Ayrıca bu öğrencilerle ilgili olarak öğrenci disiplin yönetmeliği uyarınca soruşturma ve 

disiplin işlemi yapılır. 

 

B. SINIF DAVRANIŞ KURALLARI 

Öğrenciler ders kitapları, not alınabilecek defter, öğretim görevlilerin verdiği dokümanların saklanması için bir dosya, 

sözlük vb. ders araç ve gereçlerini bulundurmakla yükümlüdür. 

Ders esnasında mobil telefonunuz kapalı ya da sessizde olmalıdır. Sözlük amaçlı kullanım dışında kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Kurala uymayan öğrenciler, telefonları dersin ahengini ve işlenişini engellediği için bir kez ikaz edilir,  

tekrar halinde telefonları alınır ve idareye teslim edilir. 

 

Sizlerden üniversite öğrencisine yakışır bir davranış beklenmektedir. Ders esnasında uyuklamak, sınıf arkadaşlarıyla sohbet 

etmek, dersle ilgili olmayan şeyler yapmak kabul edilemez. Derslerin işleniş ahengini bozan öğrenciler önce uyarılır, tekrar 

haline bu öğrenciler idareye bildirilir. 

 

Başarının ve başarısızlığın esas sorumlusu sizlersiniz. Çünkü sistem, okutman ve ders araç gereçleri başarıya giden yolda  

sadece yardımcı unsurlardır. Bu nedenle öğrencilerden derslere hazır olarak gelmeleri beklenir.  

 

Üniversitenin genel kurallarını bozacak, arkadaşlarını rahatsız edecek, öğretim elemanlarının ders vermelerine mani olacak 

ya da zorlaştıracak, toplumsal etikle bağdaşmayacak ve yükseköğretim, disiplin ve eğitim kurallarını olumsuz etkileyecek 

davranışlarda bulunanlara Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılır. 

 

VII. ÖDEV VE PROJELER 

Ödev ve projeler, aksi belirtilmediği takdirde bireysel çalışmalardır ve herhangi bir yardım kabul edilmemelidir. Verilen 

ödev ve projelerin alıntı, çalıntı, internetten tümü ya da bir kısmının kopyalama olduğu, çeviri motoru kullanıldığı tespit 

edildiği takdirde ödev geçersiz sayılır, not olarak da karşılığı sıfır (0) olur. 

 

Dil Okulu olarak üniversitemize tekrar hoş geldiniz diyor, bizimle olacağınız akademik yılı sorumluluklarınızın 

bilincinde olarak çok verimli geçirmenizi umuyor, sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl geçirmenizi yürekten 

temenni ediyoruz. 

 


