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Temel İngilizce Programı 

Öğrenci Elkitabı 

Temel İngilizce Programının amacı öğrencilerin lisans egitimlerini daha kolay sürdürebilmeleri için onlara gerekli dil 

becerilerini kazandırmaktır. Program sonunda öğrencilere kazandırılması hedeflenen İngilizce seviyesi Avrupa Birliği 

Ortak Çerçeve Dil Sınıflandırılması B1/B1+ seviyesine denk gelmektedir. 

Değerlendirme 

Temel İngilizce Programını tamamlamak için gerekli puanı alan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm derslerine 

başlamaya hak kazanir. Programda başarısız olan öğrenciler için, Güz Dönemi sonunda (yalnız 3. kur öğrencileri) ve 

Bahar Dönemi sonunda tekrar bir Yeterlik Sınavı yapılır. 

Yapılan yüz (100) üzerinden değerlendirmede, en az geçme notu Pilotaj Bölümü 75, İngilizce Öğretmenliği Bölümü  

70, ve diğer bölümler için ise 60’tır. 

 

Değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir: 

Sınıf içi katılım (ödevler, projeler ve küçük sınavlar)  10%     

Ara sınavlar:       50% 

Final Sınavı:       40% 

 

Sınavlar: 

1. ve 2. kur öğrencileri toplam iki dönemlik (bir akademik yıl) bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler 

toplam üç vize sınavı ve Bahar dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdür. Final sınavı akademik yıl 

başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli 

kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler Bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girer ve tek sınav 

üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Yaz Okulu programına devam edebilir veya bir 

sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir. 

3. kur öğrencileri toplam bir dönemlik bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler toplam bir vize sınavı ve 

Güz dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdür. Final sınavı akademik yıl başında yapılan İngilizce 

Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen 

öğrenciler Güz dönemi sonunda veya Bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girer ve tek sınav 

üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Yaz Okulu programına devam edebilir veya bir 

sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir. 
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Devam Zorunluluğu: 

Temel İngilizce Programı 3. kur öğrencileri için bir dönemlik ve 1. ve 2. kur öğrencileri için ise iki dönemlik (bir 

akademik yıl) bir programdır. Derslere devam esastır, ancak öğrencinin her periyot sonunda değerlendirmeye 

alınabilmesi için toplam ders saatinin %80’ine katılması  gerekmektedir.  

Belirlenen devamsızlık limitini aşan öğrenci Final sınava giremez. Devamsızlıktan dolayı sınavlara giremeyen ve 

programı tamamlamak için geçerli not alamayan öğrenciler Güz Dönemi (sadece 3. Kur öğrencileri için) veya Bahar 

Dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girer ve başarılı oldukları takdirde kayıtlı oldukları bölüme 

başlamaya hak kazanır. 

Öğrenci geçerli bir hastalık raporu sunduğu takdirde bir dönemde en fazla üç gün mazeret izni kullanabilir. 


