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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. 
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GENEL BİLGİLER 

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre; 

 Üniversitemiz lisans programı eğitim dili İngilizce olan İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık ve Beslenme ve Diyetetik bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler 

ilgili yılın akademik takviminde belirtilen tarihlerde İngilizce Hazırlık Yeterlik ve Seviye 

Tespit Sınavına girmekle yükümlüdürler.  

 Bu sınavdan 70 puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık programından muaf olup lisans 

eğitimlerine başlamaya hak kazanırlar. 70’in altında puan alan öğrenciler ise aldıkları 

puanlara göre İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilirler ve iki yarıyıl hazırlık eğitimi 

alırlar. 

 Zorunlu olmasına rağmen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan bu sınava 

girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesindeki hazırlık sınıfına yerleştirilirler. 

 Aşağıda listelenen sınavlardan* birisinden belirtilen puanı aldığını belgeleyebilen 

öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. Muaf tutulmak isteyen 

öğrenciler, orijinal sınav sonuç belgelerini Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından yapılan 

Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanmasını takip eden 10 (on) iş 

günü içerisinde Dil Okulu Koordinatörlüğüne dilekçe ile elden teslim etmekle 

yükümlüdürler. 

**Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında alınan puanların 

değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav 

geçerlilik süresinin aşılmamış olması şartı aranır. Sınavın geçerlilik süresinin belli 

olmaması halinde, son iki yıl içinde alınan belgeler geçerlidir. 

DIŞ SINAVLAR EŞDEĞERLİK TABLOSU -  2 

FAKÜLTE /  

BÖLÜM 

İYYÜ  

İngilizce 

Hazırlık 

Yeterlik 

 Sınavı 

YDS/e-YDS/ 

YÖKDİL/ 

ÜDS/KPDS 

 

TOEFL 

(Paper-Based) 

TOEFL 

i-BT 
CAE FCE 

 

PTE 

(Academic) 

 

IELTS 

(General/ 

Academic) 

Eğitim dili İngilizce 

olan bölüm ve 

program 

öğrencileri 

70 70 561 84 C 75 71 6 

Eğitim dili Türkçe 

olan bölüm ve 

program 

öğrencileri 

(İsteğe bağlı 

hazırlık) 

60 60 531 72 C C 

 

55 

 

5 
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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. 

**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 Değerlendirme İlkeleri 

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-2) ve 

 Her 7 veya 8 hafta sonunda yapılan DÖNEM İÇİ ARA SINAVLAR (INAT) (Ek-1) ile 

 Akademik yılsonunda yapılan yılsonu FİNAL sınavının ortak genel değerlendirmesiyle 

belirlenir. 
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**Öğrencinin yılsonu başarı durumu, yıl içi toplam başarı notunun (dönem içi ara sınavlar 

ortalamasının) %60’ı ve akademik yılsonunda yapılan Hazırlık yılsonu Final sınavı 

sonucunun %40’ı alınarak 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 öğrenciler İngilizce 

Hazırlık Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına katılabilirler ve başarılı olmaları durumunda kayıtlı 

bulundukları program ve bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler. 

Dönem İçi Ara Sınavlar 

Bir akademik yıl boyunca Hazırlık Programında Achievement Test 1, Achievement Test 2, Achievement 

Test 3 ve Achievement Test 4 adı altında 4 adet dönem içi ara sınav yapılır. Sınav Dinleme, 

Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur.  

Dönem içi ara sınav notu (Achievement Test) öğrencinin yazılı sınavdan aldığı notun %40’ı, sözlü 

sınavdan aldığı notun %10’u ve dönem içi ara sınavına kadar gerçekleştiği sunum, proje, ödev, kısa ara 

sınav (common quiz) ve derse katılım notunun %50’si (SLICE) alınarak belirlenir. Yıl boyunca bu 

değerlendirme her dönem içi ara sınav için ayrı ayrı hesaplanır. 

Kısa Ara Sınavlar 

Bir akademik yıl boyunca Hazırlık programı müfredatı doğrultusunda düzey içinde hazırlanan toplam 

8 adet kısa sınav yapılır. Kısa sınav tarihleri ve saatleri, sınavdan önce ilan edilir.  

Final Sınavı 

Akademik yılsonunda uygulanır. Sınav Dinleme, Dilbilgisi, Okuma, Yazma ve Konuşma 

bölümlerinden oluşur ve Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki oturum halinde uygulanırFinal sınavından 

alınan başarı puanının %40’ı ve dönem içi ara sınavların (Achievement Tests) ortalamasının %60’ı 

alınarak öğrencilerin yılsonu Hazırlık programı başarı durumu belirlenir. 
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     Sınav Kuralları 

 Herhangi bir nedenle sınav salonunu terk eden öğrenci sınav salonuna tekrar alınmaz. 

 Geç kalan öğrenci dinleme bölümünü tekrar dinlemeyi talep edemez. 

 Sınava devam etmek istemeyen öğrenci belirlenen süreden sonra sınav salonunu terk 

edebilir.  

 Sınav süresince sınav sorumlularına soru sorulamaz.  

 Sınav salonunda cep telefonları mutlaka kapalı konumda tutulmalıdır. Cep telefonu hiçbir 

amaçla açık tutulamaz ve kullanılamaz. Cep telefonlarını kapatmamış öğrencilerin kâğıtları 

derhal alınır.  

 Sınav süresince diğer öğrencilerle konuşulamaz, kalem, silgi alışverişi yapılamaz, sözlük 

kullanılamaz.  
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 Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrencinin uyarılmaya gerek 

kalmadan sınavı iptal edilir, hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.  

 Sınav sırasında sigara içilemez, bir şey yenemez ve içilemez (su hariç), sakız çiğnenemez.  

B. Sınavlara İtiraz 

İngilizce Hazırlık Programında öğrenciler 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 akademik yıl boyunca kontrol etmekle yükümlüdürler. 

Danışmanlar, gerektiğinde öğrenci ailelerine öğrencinin akademik gelişimini ve devam/devamsızlık 

vb. konularda bilgi verebilirler. 

IV. DEVAM-DEVAMSIZLIK DURUMU 

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programında derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Bu oran Yaz 

Öğretimi için de aynıdır. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yılsonu Final Sınavı’na katılamaz ve bu 

hususta herhangi bir hak iddia edemez. Her öğrenci devam/devamsızlık durumunu kendisi takip 

etmekle yükümlüdür. 

A. Mazeretler (Raporlar) 

Sağlık nedeniyle alınacak raporlar %20 oranındaki mazeretli devamsızlık sınırı içinde değerlendirilir. 

Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. Öğrencinin hastaneye acil yatışını 

gerektiren (trafik kazası, tıbbi operasyon vb.) durumlarda alınan sağlık raporlarının belgelenmesi 

durumunda mazeret olarak kabul edilmesine Dil Okulu Koordinatörlüğü karar verir. 

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

ikaz edilir fakat söz konusu davranışa devam ederse öğrenci derse kabul edilse bile yok yazılır. 

Bu hususta ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

İYYÜ Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4

%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf 

https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/Yonetmelikler/%C4%B0YY%C3%9C%20Dil%20Okulu%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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V. EĞİTİM SÜRESİ, DERS SAATLERİ ve İŞLEYİŞ 

 Hazırlık Programı yıllık bir programdır.  

 Hafta içi her gün 6 ders saati olmak üzere haftada toplam 30 saat ders yapılır. 

 Ders saatleri: 8:30 -15:15 (Değişikliğe tabidir.) 

 

Çevrimiçi (Online) Hazırlık Sınıfları 

Hazırlık sınıflarında çevrimiçi (online) dersler Microsoft Teams platformunda oluşturulan sınıflarda 

gerçek zamanlı (senkron) canlı olarak yapılmaktadır. 

Gruplar, değerlendirme sistemi, sınavlar, devam devamsızlık durumu, mazeretler, eğitim süresi ve 

öğrenci disiplini başlığı altında belirtilen hususlar ve uygulamalar aynı şekilde çevrimiçi (online) 

dersler için de geçerlidir. 

Microsoft Teams platformu İngilizce Hazırlık Sınıflarında çevrimiçi (online) sınıfların oluşturulduğu 

ve canlı derslerin yapıldığı platformdur. Öğrenciler Dil Okulu tarafından yerleştirildiği çevrimiçi 

(online) sınıflara Kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yaparak derslere katılırlar. 

VI. ARAÇ – GEREÇ 

Öğrenciler 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. 

İngilizce Hazırlık Programı’nda Fotokopi (Korsan) kitap kullanmaya, T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi için çok ağır hukuksal sorunlar yaratabileceğinden, kesinlikle izin verilmemektedir. 

Öğrencinin tespit edilen fotokopi (Korsan) kitap kullanımı ile ilgili karşılaşabileceği ağır hukuksal 

yaptırım ve cezalardan T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,  T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Dil Okulu Koordinatörlüğü ve İngilizce Hazırlık Programı’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur, 

tamamıyla bizzat öğrencinin kendisi sorumludur.   

VII. DİSİPLİN HUSUSLARI 

A. Sınavlarda 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. 
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B. Sınıf Davranış Kuralları 

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 sessiz modda 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. 

 

Bu hususta ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

VIII. ÖDEV VE PROJELER 

Öğrenciler verilen tüm ödevlerinden kendileri sorumludurlar. Öğrenciler sınıfta olmadıkları günlerde, 

öğretim görevlilerinin verdiği ödevleri arkadaşları aracılığıyla, e-mail ya da benzeri araçlarla 

zamanında teslim etmelidirler ve kendileri sınıfta olmadıklarında hangi ödevin verildiğini ve varsa bu 

ödeve ait gerekli bilgileri edinmekle bizzat kendileri yükümlüdürler. Bu konuda, sınıfta olunmadığını 

mazeret olarak öne sürmek öğrencinin ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Öğrencilerimize 

kullandıkları ders kitaplarının online öğrenme platformları üzerinden de belirli süreler içinde 

tamamlanması gereken ödevler verilmektedir. Öğrencilerimizin buradaki dilsel performansları ilgili 

sınıfın öğretim görevlileri tarafından dikkatle takip edilmekte ve tespit edilen öğrenme eksiklikleri 

sınıf içi çalışmalar ya da sınıf dışı yönlendirmelerle giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle ders 

kitaplarının mutlaka orijinal olarak satın alınması ve verilen dijital kodlarla ilgili sanal sınıflara kayıt 

olunması gerekmektedir. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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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. 

Bu öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerince cezai işlemler uygulanır. Bu hususta ilgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

IX. DUYURULARIN ve E-POSTALARIN TAKİBİ 

İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi web sitesi 

https://www.yeniyuzyil.edu.tr/tum-duyurular.aspx uzantısı üzerinde, Üniversite binası duyuru 

panolarında, hazırlık sınıfı panolarında, Microsoft Teams online hazırlık sınıflarında yapılan tüm 

duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. 

Üniversitemiz İdari ve Akademik birimlerinden e-posta yoluyla öğrencilerimize ulaştırılan mesajların 

içeriğinin öğrenciler tarafından okunduğu ve bilindiği varsayılır. E-posta hesaplarını düzenli olarak 

kontrol etmek ve gönderilen postaları okumak öğrencinin sorumluluğundadır. 

Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle olası değişiklikler ve bilgilendirmeler Üniversitemiz web 

sayfasından duyurulmaktadır. Duyurusu yapılan bilgilendirme ve değişikliklerden haberi 

olmadığını, bu bilgilendirme ve değişiklikleri duymadığını ya da bilmediğini mazeret olarak ileri 

sürmek öğrencinin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağından duyuruların takip edilmesi önem 

arz etmektedir. Her türlü itiraz veya anlaşmazlıklarda web sayfası duyurusu ve tarihi esas 

alınmaktadır. 

 

  

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16532&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/tum-duyurular.aspx
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A. İletişim Bilgileri / Yararlı Linkler 

Dil Okulu Koordinatörlüğü dilokulu@yeniyuzyil.edu.tr  

Öğrenci Bilgi Sistemi https://obs.yeniyuzyil.edu.tr/  

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=12  

Uluslararası Öğrenci Ofisi https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=16  

X. AKADEMİK TAKVİM 

2020-2021 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programı için akademik takvim aşağıdaki gibidir.  

https://yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-

takvim/D%C4%B0L%20Okulu%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1%

20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf 

 

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. 

mailto:dilokulu@yeniyuzyil.edu.tr
https://obs.yeniyuzyil.edu.tr/
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=12
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/rehber/default.aspx?bID=16
https://yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-takvim/D%C4%B0L%20Okulu%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-takvim/D%C4%B0L%20Okulu%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf
https://yeniyuzyil.edu.tr/ogrenci/files/2020-2021-akademik-takvim/D%C4%B0L%20Okulu%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20S%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1%20Akademik%20Takvim%202020-2021.pdf

