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Bu el kitabı, Hazırlık Sınıfı Programına dâhil olan öğrencileri bilgilendirme amaçlı 

düzenlenmiştir. 

T.C.  

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 

YABANCI DĠLLER BÖLÜMÜ 

ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

2019 – 2020 AKADEMĠK YILI 

ÖĞRENCĠ BĠLGĠLENDĠRME 

EL KĠTABI 
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1. Hazırlık Sınıfı Programına Kimler Katılır? 

 

Mardin Artuklu Üniversitesinin Eğitim dili tamamen (%100) İngilizce olan; 

 Mütercim Tercümanlık İngilizce  

 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 

Eğitim dili kısmen (%30) İngilizce 

olan; 

 Antropoloji 

 Felsefe 

 Sanat Tarihi 

 İktisat 

 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

programlarına kayıtlı öğrenciler için Hazırlık Sınıfı Programı zorunludur. 

Hazırlık Sınıfı Program öğrencileri; 

a. Tamamı yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olan, 

b. Kısmi yabancı dille eğitim-öğretimin yapıldığı programlara kayıtlı olan, 

c. Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olup kontenjan dâhilinde isteğe 

bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen, 

d. Hazırlık Sınıfı Programında bir önceki eğitim-öğretim yılında başarısız 

öğrencilerden oluşur. 

 

Kısmen İngilizce koşullu programlara kayıtlı öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 

başarılı sayılabilmeleri için her iki aşamada gerçekleştirilen dört oturumun ortalamasından en 

az altmış (60) ve üzeri, tamamen İngilizce koşullu programlara kayıtlı olan öğrencilerin ise 

ilgili sınavdan en az yetmiş (70) ve üzeri puan almaları gerekmektedir. 

 

2. Kur Süreleri ve Dersler 

 

Hazırlık Programında akademik yıl 16’şar haftalık iki yarıyıldan oluşur; her bir yarıyıl, sınav 

süreleri dâhil olmak üzere birbirini takip eden 8’er haftalık iki kurdan oluşur. 32 haftadan 

oluşan bir akademik yıl, 8’er haftalık toplam dört kurdan oluşur. 

 

Her bir kurda; 

 Temel İngilizce (Main Course) 

 Okuma/Yazma (Reading & Writing) 

 Dinleme/Konuşma (Listening & Speaking) 

 Online İngilizce (Online English) 

 

Son kurda, öğrencilerin bölüme ve bölüm derslerinde kullanmaları öngörülen kelime bilgisine 

hâkim olmalarını sağlamak için, Online Eğitim dersinin yerini Mesleki İngilizce Dersi 

almaktadır. 
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3. Akademik Yıl Boyunca Kullanılacak Ders Materyalleri 

Tablo 1: (%30) İngilizce Programlarda Kullanılacak Ders Kitapları ve Seviyeleri 

  

Main Course 
 

Reading/Writing 
 

Listenning/Speaking 

1. Kur 
English File 4th Edition 

(Beginner) 
Q Skills 

(Elementary) 

Q Skills 

(Elementary) 

 

2. Kur 

 

English File 4th Edition 

(Elementary) 

 

Q Skills 

(Elementary) 

 

Q Skills 

(Elementary) 

 

3. Kur 

English File 4th Edition 

(Elementary-Pre- 

intermediate) 

 
Q Skills 

(Pre-intermediate) 

 
Q Skills 

(Pre-intermediate) 

4.Kur 
English File 4th Edition 

(Pre-intermediate) 

Q Skills 

(Pre-intermediate) 

Q Skills 

(Pre-intermediate) 

 
Tablo 2: (%100) İngilizce Programlarda Kullanılacak Ders Kitapları 

 
 

1. Kur 

 
 

2. Kur 

 
3. Kur 

 
 

4. Kur 

 

  Tablo 2’de (%100) zorunlu İngilizce programlarına dâhil olacak öğrencilerin dil bilgi 

ve   beceri   seviyeleri (YDYS) sınavında ölçüldükten sonra hangi sevilerden 

 başlayacakları sınav sonucuna göre belirtilecektir. 

 Tablolarda belirtilen ders kitapları, Hazırlık Programı için belirlenen kitaplardır. Bu 

kitapların dışında başka kitaplar kullanılamaz. 

 Dersler başlamadan önce materyallerin temini zorunludur 

 Online ödevlerin verildiği şifreli platforma erişimin sağlanabilmesi için derslerde 

kullanılacak materyallerin orijinal olması gerekmektedir 

 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 71. maddesi; “hak sahibi 

yayınevlerinin yazılı izni olmaksızın ya da YAYBİR Meslek Birliğinin yazılı izni 

olmaksızın kitapları çoğaltan, satan, ödünç veren, kiralayan veya başka yollarla yayan 

kişilerin bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı” 

belirtilmektedir. Bu kapsamda, telif hakları yasası gereği derslere orijinal kitapların 

haricinde; suç unsuru oluşturan fotokopi/korsan ders materyalleri asla kabul 

edilmeyecektir. İlgili materyalleri kullanmakta ısrar eden öğrenciler hakkında derhal 

yasal işlem başlatılacaktır. İlgili yasa gereği orijinal kitapların haricinde suç unsuru 

oluşturan hiçbir materyal sınıflara kabul edilmeyecektir. 

 

4. Sınav Türleri ve Portfolyo ÇalıĢmaları 

 

Hazırlık eğitimi her biri 8 hafta süren 4 kurdan oluşmaktadır. Her bir kur için gerekli ödev ve 

portfolyo çalışmaları dışında aşağıdaki sınavlar uygulanır: 

 

Main Course 

English File 4th Edition 

English File 4th Edition 

English File 4th Edition 

 
English File 4th Edition 

 

Reading/Writing 
 

Listenning/Speaking 

Q Skills Q Skills 

 

Q Skills 
 

Q Skills 

 

Q Skills 
 

Q Skills 

 
Q Skills Q Skills 
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 Anlık Sınav; öğrencilerin temel İngilizce, okuma/yazma ve dinleme/konuşma derslerinde 

öğrendiği dilbilgisi ve kelime bilgisine yönelik bilgi ve becerileri ölçme amacı ile ders saati 

içerisinde habersiz yapılan kısa sınavdır. Anlık sınavlar her kurda iki kez yapılır ve kur sonu 

notu içinde öğrencinin not ortalamasını %10 değerinde etkiler. 

 

Ara Sınav; her kur için akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Ara sınavda dilbilgisi, 

sözcük bilgisi, okuma, yazma, dinleme, konuşma becerileri ölçülür. Bu sınav öğrencinin kur 

sonu puan ortalamasını (%20) oranında etkiler. 

 

Kur Bitirme Sınavı; her kurun sonunda yapılır ve öğrencinin kur sonu not ortalamasını (%30) 

oranında etkiler. 

 

Portfolyo Çalışmaları; bu çalışmalarda yazma ödevleri, kur bitirme projesi ve internet tabanlı 

dersler yer almaktadır. Öğrenciler her kur için en az 5 adet yazma ödevi ve bir adet kur 

bitirme projesinin bulunduğu bir portfolyo dosyası hazırlar ve her kur sonunda Sınıf 

Danışmanına teslim eder. Portfolyo dosyasının içeriğine ek olarak öğrencilerin internet tabanlı 

derslerden elde ettikleri puan da değerlendirmeye eklenir. Portfolyo çalışmalarının kendi 

içindeki etki oranları Yazma Ödevleri (%10), Kur Bitirme Projesi (%10) ve İnternet Tabanlı 

Çalışmalar (%10) dur. 

 

5. BaĢarı Değerlendirme Sistemi 

 

Hazırlık Sınıfı Programında öğrenci başarısını belirlemek için öğrenci merkezli biçimlendirici 

değerlendirme sistemi esas alınır. Buna göre öğrenci başarısı aşağıda belirtilen türden 

etkinliklerden ve ağırlık oranlarından elde edilen puanlara göre belirlenir; 

 2 Anlık Sınav (%10) 

 1 Ara sınav (%20) 

 1 Kur Bitirme sınavı (%30) 

 Portfolyo Çalışmaları (%30) 

 Performans Notu (%10) 

 

Hazırlık Programında gerçekleştirilen her sınav; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü 

olarak yapılır. 

 

6. Hazırlık Sınıfı Geçme ġartları 

 

Hazırlık Sınıfı Programında öğrenci başarısı biçimlendirici değerlendirme sistemi esasına 

göre belirlenir. Eğitim-öğretim sistemi içinde her bir kurun toplam puan ağırlığı (% 25) dir. 

Buna göre, akademik yılsonunda her bir kurda elde edilen toplam notun (% 25) i hesaplanır. 

Her kur için hesaplanan (% 25) ağırlıklı not ortalamasından elde edilen puanlar toplanır ve 

çıkan sonuca göre öğrencinin geçme notu belirlenir. 

 

Biçimlendirici değerlendirme sisteminde, (%30) İngilizce koşulu arayan Önlisans/Lisans 

Programları için yılsonu ortalaması altmış (60) ve üzeri olan öğrenciler başarılı, altmış (60) ın 

altında olan öğrenciler ise başarısız, (%100) İngilizce koşulu arayan Lisans Programları için 

yılsonu ortalaması yetmiş (70) ve üzeri olan öğrenciler başarılı, yetmiş (70) in altında olan 

öğrenciler ise başarısız sayılır. 
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 Hazırlık Sınıfı Programında başarısız olan öğrenciler için başka bir sınav yapılmaz. Hazırlık 

sınıfının ilk yılında başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak 

olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına (YDYS) girebilirler. Hazırlık Sınıfı Programında iki yıl 

üst üste başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavına giremezler. 

 

7. Sınavlara Ġtiraz 

 

Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde 

ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar Yüksekokul Müdürlüğünün 

belirlediği komisyon tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonunda herhangi bir maddi hata 

tespit edilmesi durumunda söz konusu hata düzeltilir ve sonuç yeniden ilan edilir. 

 

8. Devam/Devamsızlık Durumu 

 

8.1. Devamsızlık Hakkı 

 

Yabancı Dil Hazırlık Programında derslere her bir yarıyılda toplam ders saatinin en az (%85)  

i oranında devam etmek zorunludur. Her bir yarıyılda derslerin toplam ders saatinin (%15) ine 

 devam etmeyen öğrenci Hazırlık Programından başarısız sayılır ve programa devam edemez. 

Devamsızlık süreleri her yarıyıl için ayrı hesaplanır. İlk yarıyıl içinde devamsızlık sınırını 

aşmayan öğrencilerin kalan devamsızlık hakları diğer yarıyıla aktarılmaz. 

 

Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci (YOK) 

yazılır. Derslere giren öğretim görevlilerinin inisiyatif kullanarak öğrencilere izin verme 

yetkisi  yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle  ders saat  ve  gününün  değiştirilmesi  ya  da 

 normal ders saatleri dışında telafi programının uygulanması durumunda, yoklama süreci aynı 

 şekilde  uygulanacağı  için  ilan  edilen  gün  ve  saatlere  uymakla  ve  ilgili  dersleri  almakla 

 yükümlüdür. 
 

*Devam koĢulunu yerine getirmeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez. 

 

8.2. Rapor 

 

Öğrenciler, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu 

mazeretlerini % 15 devamsızlık süresi içinde kullanmış sayılırlar. Rektörlükçe onaylanan 

sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız 

sayılmazlar. 

 

8.3. Devamsızlık ve Sınavlara Katılmaya iliĢkin Uygulamalar 

 

 Ara Sınav ve Kur Sonu Sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. 

 Sağlık mazereti nedeniyle öğrencilerin almış oldukları sağlık raporları% 15 

devamsızlık süresi içinde kullanılmış sayılır. 

 Öğrencilerin devam durumları, ders öğretim elemanlarınca izlenir ve devamsızlıkları 

nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, ara sınav ve kur sonu 

sınavından en geç bir (1) gün önce Yüksekokul internet sitesinde ve Duyuru 

Panolarında ilan edilir. 

 Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmakla ve takip etmekle yükümlüdür. 

Öğretim elemanları ve öğrenci işleri devamsızlık konusunda öğrencilere bilgi 
vermekle yükümlü değildir. 
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 Yabancı Dil Yeterlik ve haberli/habersiz anlık kısa sınavlara katılmayan öğrencilere 
mazeret sınav hakkı verilmez, öğrenci o sınavdan sıfır (0) almış sayılır. 

 

9. DanıĢmanlık Sistemi 

 

 Hazırlık Sınıfı Programlarında, öğretim görevlileri arasından, her öğrencinin İngilizce 

Yeterlik Sınavı sonucunda yerleştirildiği sınıf ve öğrencilerinden eğitim-öğretim 
süresi boyunca sorumlu olan bir akademik danışman atanır. 

 Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için haftada en az iki saat 
olmak üzere ders saatleri haricinde “Öğrenci Danışmanlık Saati” belirlenir ve 

öğrencilere duyurulur. 

 Akademik Danışmanlar, öğrencilere akademik konularda ve hazırlık eğitimi süreçleri 

hakkında yüz yüze rehberlik ve destek hizmeti vermek, öğrenci başarısını izlemek, 

yarıyıl/yıl kaybına uğramamaları için öğrencileri bilgilendirmek/yönlendirmek, 

öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmek, zayıf yönlerini ve eksikliklerini 

belirlemek, belirlenen zayıf yönler ve eksiklikleri gidermeye yönelik ders harici 

birebir ya da grup eğitim etkinlikleri düzenlemek, öğrencilerin derslerle ilgili proje, 

sunum, kompozisyon ve benzeri etkinliklerin hazırlığına 

bilgilendirme/değerlendirme/yönlendirme amaçlı destek vermek, sorumlu olduğu 

öğrencilerin devam-devamsızlık durumunu takip etmek ve ilgili konular hakkında 

gerekli önlemleri önceden almakla görevlidirler. 

 

10. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

 Hazırlık Sınıfı Programı, 30868 sayı ile 24 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren, Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Esaslarına uygun olarak yürütülür. 

 Hazırlık Sınıfı Programındaki öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve kaliteli olabilmesi 

için yukarıda anılan yönetmelikte de belirtildiği gibi; 

 

o Program Geliştirme ve Planlama Birimi 

o Sınav Hazırlama, Ölçme ve Değerlendirme Birimi 

o Materyal Geliştirme Birimi 

o Öğrenci Destek Birimi 
 

olmak üzere dört Akademik Birim kurulmuştur. Akademik Birimlerin kuruluş amacı 

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin öğrenci yararına olacak şekilde 

sürdürülebilir bir kalite standardı çerçevesinde geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Hazırlık sınıfı programında eğitim-öğretim süreçlerinin verimlilik ve kalitesinin 

artırılmasına ve sürdürülebilir olmasına yönelik faaliyetler bu birimlerimizin koordineli 

çalışmalarıyla gerçekleştirilir. 

 

11. Öğrencilerin Sınıfta Uyması gereken Kurallar 

 

 Derslere zamanında girilmelidir. 

 Derse geç kalan öğrenciler yok yazılır; ancak bu öğrenciler dersin işleyiş ve ahengini 

bozmamak kaydıyla (ilgili dersten, ders konusundan ve derste yapılacak öğretim 
etkinliklerinden mahrum kalmamaları için) derse kabul edilir. 

 Öğrenciler derslere, orijinal ders materyalleri ile gelmek zorundadır. 
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 Derse hazır olarak gelinmelidir. Ödevlerin zamanında yapılması ve teslim edilmesi 
gerekmektedir. 

 Derslerde su haricinde herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemelidir. 

 Derslerde İngilizce konuşulmalıdır. En azından buna yoğun çaba gösterilmelidir. 

 Öğrencilerin derste, öğretim elemanının talimatı olmaksızın telefon, tablet vb. 

elektronik aletleri kullanmaları yasaktır. Bu tarz elektronik aletler sadece ders 
hocasının izniyle sözlük ya da araştırma amaçlı kullanılabilir. 

 Hastalık (belgelendirmek kaydıyla) ve birinci derecede yakınların vefatı dışında hiçbir 

izin talebi kabul edilmeyecektir. 

 Acil bir durum (hastalık vb.) olmadığı sürece dersten çıkmak için izin istenmemeli ve 
bunun için ısrarcı olunmamalıdır. 

 Derslere okul dışından arkadaş vb. kişiler çağırılmamalı ve bu kişilerin derse kabul 
edilmesi için öğretim görevlisine ısrar edilmemelidir. 
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12. Akademik Takvim 

 

 
T.C. 

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 

HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI 

2019-2020 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM TASLAĞI 

Akademik 

Faaliyetler 

 

Faaliyet Tarihleri 

 
Yeterlik Sınavı 17 Eylül 2019: 1. Aşama Sınavı 

18 Eylül 2019: 2. Aşama Sınavı 

 
I. Yarıyıl 

(Güz) 

II. Yarıyıl 

(Bahar) 

Yarıyıl BaĢlangıç 
16.09.2019 03.02.2020 

Yarıyıl BitiĢ 03.01.2020 22.05.2020 

  
 

I. Yarıyıl 

(Güz) 

 
 

II. Yarıyıl 

(Bahar) 

 

 

Kur BaĢlangıç ve 

BitiĢ Tarihleri 

 

 
I. Kur 

16.09.2019 

08.11.2019 

 

 
II. Kur 

11.11.2019 

3.01.2020 

 

 
III. Kur 

3.02.2020 

27.03.2020 

 

 
IV. Kur 

30.03.2020 

22.05.2020 

Ara Sınav 18.10.2019 06.12.2019 28.02.2020 24.04.2020 

Kur Sonu Sınavı 07.11.2019 02.01.2020 26.03.2020 21.05.2020 

 

 

***2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılında Tüm Öğrencilerimize BaĢarılar Dileriz*** 


