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 ODTÜ KKK YDO                                         

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI  

 

2020-2021 

KURALLAR VE İŞLEYİŞ 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde her seviyede eğitim-öğretim İngilizce yapılır.  

 

Öğrencilerin İngilizce bilgisi bakımından bölümlerinde dersleri izleyebilecek seviyede olup olmadıkları İngilizce Yeterlik 

Sınavı ile saptanır. Bu sınavda başarı gösteremeyenler, denk sınav belgesi sunamayan ya da sınava girmeyenler İngilizce 

Hazırlık Programı’na (İHP) alınırlar. Programda dersler, YÖK ve Üniversite Senatosu kararları doğrultusunda çevrimiçi, 
hibrit veya yüz yüze yapılabilir. 

 

GRUPLANDIRMA 

Her akademik yıl başında öğrenciler Seviye Tespit Sınavına alınıp gruplarına yerleştirilirler. İngilizce Hazırlık Programı 

grupları ve günlük ders saatleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

BİRİNCİ DÖNEM  İKİNCİ DÖNEM 

Gruplar 
Günlük 

ders saati 

 
Gruplar 

Günlük ders 

saati 

English Towards Proficiency (ETP) 4    

Intermediate (Orta Düzey) 4  Upper-Intermediate (Üst Düzey) 3 

Pre-Intermediate (Düşük Orta Düzey) 4  Intermediate (Orta Düzey) 4 

Elementary (Başlangıç Üstü Düzey) 4  Lower-Intermediate (Orta Altı Düzey) 4 

Beginner (Başlangıç Düzeyi) 5  Pre-Intermediate (Düşük Orta Düzey) 5 

 

BİRİNCİ DÖNEM: 

● İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri birinci dönem başlamadan verilen İngilizce Yeterlik Sınavı ve/veya 

Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre gruplara ayrılırlar.  

● Sene tekrarı yapan öğrenciler, idarece uygun görüldüğü takdirde İngilizce seviyelerine uygun bir kura 
yerleştirilebilirler. 

● Tüm gruplardaki öğrenciler, aşağıdaki tablolarda belirtilen kriterlere göre farklı bir kura yerleştirilebilir.  

 

 KRİTER NOT YENİ GRUP 

Haberli Küçük 
Sınavlar 

(HKS) + 

Writing 

Portfolio (WP) 

HKS 00* + 

HKS 01 + WP  

       

90 ve üstü (Sadece özel 
durumlarda)** 

Bir üst grup 

49 ve altı (zorunlu)** Bir alt grup 

*Gerekli olduğu durumlarda. 

**: İHP çeşitli şartlar elverdiği sürece (örneğin öğretim görevlisi, öğrenci ve/veya derslik sayıları) öğrencileri  
uygun seviyeye yerleştirme hakkını saklı tutar. 

 

 

 KRİTER NOT YENİ GRUP 

Ara Sınav (AS) 
01 + Haberli 

Küçük Sınavlar 

(HKS) 

AS x 0,7  

      +   

HKS x 0,3 

90 ve üstü (Sadece özel 
durumlarda)* 

Bir üst grup 

49 ve altı (zorunlu)* Bir alt grup 

*: İHP çeşitli şartlar elverdiği sürece (örneğin öğretim görevlisi, öğrenci ve/veya derslik sayıları) öğrencileri 

uygun seviyeye yerleştirme hakkını saklı tutar. 
 

● Dönem sonunda kura devam etmek için yeterli not ortalamasını tutturamayanlar için Başarı Sınavı (Achievement 

Exam) verilecektir. Detaylar bu belgenin en son sayfasındadır.  
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İKİNCİ DÖNEM: 

● Öğrenciler birinci dönem sonunda başarı durumlarına göre ikinci dönem gruplarına ayrılırlar.  

 

 KRİTER NOT YENİ GRUP 

Ara Sınav (AS) 

03 + Haberli 

Küçük Sınavlar 

(HKS) 

AS x 0,7  

      +   

HKS x 0,3 

90 ve üstü (Sadece özel 

durumlarda)* 

Bir üst grup 

49 ve altı (zorunlu)* Bir alt grup 

*: İHP çeşitli şartlar elverdiği sürece (örneğin öğretim görevlisi, öğrenci ve/veya derslik sayıları) öğrencileri  
uygun seviyeye yerleştirme hakkını saklı tutar. 

 

 

DEVAM DURUMU 

● Öğrenciler bulundukları grubun derslerine devam etmekle yükümlüdür.  

● Derslere devam öğretim elemanları tarafından her ders saatinde yapılan yoklamalarla saptanır, ve derse girmeyen 
öğrenci girmediği her ders için “ yok” gösterilir. Bu devamsızlıklar belli aralıklarla sanal ortama aktarılır.  

● Her öğrenci kendi devamsızlık kaydını tutmak ve İnternet ortamında bulunan Yabancı Diller Okulu Öğrenci 

Sayfası’ndan duyurulan resmi kayıtlarla karşılaştırmakla yükümlüdür (Öğrenci Sayfası 19.10.2020 tarihinden itibaren 

erişime açık olacaktır).   

● Metumail E-posta hesabını takip etmemek, OdtüClass’tan ileti almadığını iddia etmek bir mazeret sayılmaz ve 

sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. 

 
Öğrencilerin bir dönem içinde toplam mazeretsiz devamsızlık sınırı aşağıda belirtilmiştir: 

 

Birinci Dönem Grupları 

Mazeretsiz 

devamsızlı
k sınırı 

İkinci Dönem Grupları 

Mazeretsiz 

devamsızlık 
sınırı 

English Towards Proficiency (ETP) 48 saat   

Intermediate (Orta Düzey) 48 saat Upper-Intermediate (Üst Düzey) 36 saat 

Pre-Intermediate  (Düşük Orta Düzey) 48 saat Intermediate (Orta Düzey) 48 saat 

Elementary (Başlangıç Üstü Düzey) 48 saat Lower-Intermediate (Orta Altı Düzey) 48 saat 

Beginner (Başlangıç Düzeyi) 60 saat Pre-Intermediate (Düşük Orta Düzey) 60 saat 

 

 

Devam konusu ile ilgili önemli noktalar: 

● Üniversitemizce onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere izin alabilmek için gerekli belgeler eklenerek YDO 

Sekreterliğinde Sayın Cemaliye İzdağ’a email (izdag@metu.edu.tr) yoluyla başvurmak gerekir. Sözkonusu izin, Yönetim 
tarafından onaylandığı takdirde geçerli olur. 

● Özel durumlarla (vefat, evlilik, askerlik vb.) ilgili izin alabilmek için mazerete ilişkin belgeler eklenerek YDO 

Sekreterliğinde Sayın Cemaliye İzdağ’a email (izdag@metu.edu.tr) yoluyla başvurmak gerekir. Sözkonusu izin Yönetim 

tarafından uygun görüldüğü takdirde verilir. 

● Öğrenciler ders saatleri içinde, yerleşke içindeki söyleşi, konferans, toplantı ve diğer etkinliklere mazeretsiz 

devamsızlık sınırı içinde kalarak katılabilirler. 
● Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, devamsızlıktan kalırlar ve derslere devam edemezler. Dönem sonunda 

devamsızlık nedeni ile üniversiteyle ilişikleri kesilir ve öğrenci statüsünü kaybederler. 

● Devamsızlıktan kalan öğrenciler Haziran ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na ve Ekim İYS olarak bilinen 

sınavlara giremezler, Yaz Okulu’na da katılamazlar ve bir sonraki yıl İngilizce Hazırlık Programında öğrenim 

göremezler; sadece Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilirler. (Bu sınavda başarısız oldukları takdirde, 

senato kararında belirtilen süre boyunca Eylül ayında başvuru yapmaları kaydı ile sınava girme hakları vardır.)  

 
SAĞLIK RAPORLARI 

● Hastalık durumunda ancak ODTÜ KKK Sağlık Merkezi’nden alınan ya da, başka yerden alınmışsa, ODTÜ KKK 

Sağlık Merkezi’nce onaylanan raporlar geçerlidir (Bkz. https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/saglik-raporlari-yonergesi)   

● ODTÜ KKK Sağlık Merkezi dışından alınan sağlık raporları bitim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde 

ODTÜ KKK Sağlık Merkezi’ne bildirmelidir. (Raporu gönderen öğrenci, öğrenci numarasını, sınıfını ve kendilerine 

ulaşılabilecek bir telefon numarasını mutlaka belirtmelidir). Kayıt altına alınan raporlar, 10-15 gün içerisinde sanal ortamda 

https://ncc.metu.edu.tr/sfl/general-info/
mailto:izdag@metu.edu.tr
https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/saglik-raporlari-yonergesi
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öğrencinin erişimine sunulur. Raporların takibinden öğrenciler sorumludur.  Raporların takibi intranette şu adresten 

yapılabilir:  https://cet.ncc.metu.edu.tr/  

● Raporlu olduğu halde Ara Sınavlara ve Haberli Kısa Sınavlara giren öğrencilerin sınavlardan aldıkları 

notlar geçerli sayılır ve iptal edilmez.  

 
NOT: 2013-14 Akademik Yılından itibaren geçerli olmak üzere, 4 güne kadar (yani 4 gün veya daha kısa) süreli 

sağlık raporları devamsızlıktan düşülmeyecektir. Bunlar sadece kısa sınavlardan muafiyet, (yani not 

hesaplamasına katılmamasını) ve ara sınavlar için telafi hakkı verilmesini sağlar. 

 

İngilizce Hazırlık Programı’nda sağlık raporları üzerinde yürütülecek işlemler aşağıda belirtilmiştir. 2013-2014 Akademik 

Yılından itibaren geçerli olmak üzere Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında, sağlık raporları üzerinde 
aşağıda belirtilen işlemler yürütülmektedir:  

 

1- Yabancı Diller Okulu Hazırlık Programında öğrenciler derslerinin tamamına devam etmekle yükümlüdür. Derslerin 

%85’inden daha azına devam eden öğrenciler devamsızlık nedeniyle başarısız (NA) olur. Devamsızlık için tanınan  bu 

%15’lik süre, öğrencilerin münferit sağlık sorunları ve derslere girmelerini engelleyen acil durumlar içindir. Dolayısıyla, 

sağlık raporu, disiplin cezasıyla uzaklaştırma gibi nedenlerle derse devamsızlıklar, derslerin en az %85’ine katılmış olma 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
 

2- Uzun süreli ve önemli sağlık sorunları nedeniyle en az 5 gün süreli sağlık raporu alan öğrenciler, raporlarını Sağlık 

Merkezi’ne teslim eder ve YDO Akademik Kurulu’na dilekçe ile başvururlar. En az 5 gün süreli raporlar, YDO Akademik 

Kurulu tarafından devamsızlık için mazeret olarak kabul edilebilir. Ancak, raporlu ve/veya mazeretsiz toplam devamsızlık 

süresi derslerin % 25’ini geçerse, sağlık sorununa bağlı olarak öğrenciye dönemlik veya yıllık izin verilir veya öğrenci 

devamsızlık nedeniyle başarısız (NA) kabul edilir.  
 

3- ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesinde tanımlanmış olan, geçerli sağlık 

raporuna sahip öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde verilen ara sınavlar (İng. midterm) için telafi sınavı alırlar; haberli 

kısa sınavlardan (İng. announced quiz) muaf olurlar. İngilizce Yeterlik Sınavı için telafi sınavı verilmez.  

  

4- Muayene belgesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi Madde 8/3’te 
belirtildiği gibi sağlık raporu yerine geçmez. Bu nedenle YDO Hazırlık Programında devamsızlık ve sınavlar için mazeret 

teşkil etmez.  

 

YILLIK İZİN 

● Öğrenciler, birinci veya ikinci dönemde, ciddi hastalık, yoksulluk, vb. haller durumunda, gerekli belgeleri sağlamak 

ve YDO Akademik Kurulu’nun onaylaması koşuluyla akademik yılın sonuna kadar izin alabilirler. (Bu öğrenciler bir 

sonraki akademik eğitim yılında tekrar okuma hakkına sahip olurlar.) 
● Akademik başarısızlık nedeniyle dönemlik ya da yıllık izin alınamaz.  

 

ARA SINAVLAR (MID-TERMS) 

Ara Sınavlar bir dönemde iki kere verilir. Bu sınavların tarihleri ders programlarında belirtilir. Bu sınavlar dinleme-anlama, 

yazma, okuma-anlama, sözcük bilgisi ve dilbilgisi bölümlerinden oluşur.  

● Ara Sınavın yapıldığı gün ders yapılmaz.  
● Değerlendirilmiş Ara Sınavlar öğrenciler tarafından incelendikten sonra arşivlenir. Öğrenciler sınavlarını verildiği 

ders saatinde incelerler. İnceleme sırasında, var ise, itirazlarını öğretim elemanı ile görüşürler ve çözümlerler. Sınavlarının 

tekrar değerlendirilmesini isterler ise, bu isteklerini ara sınavın verildiği gün itibari ile 10 gün içerisinde YDO 

Sekreterliğinde Sayın Cemaliye İzdağ’a (izdag@metu.edu.tr) eposta olarak iletmekle yükümlüdürler.   

● Ara Sınava girmeyen öğrenciler, geçerli bir sağlık raporu ya da Yönetim tarafından onaylanan bir izni olmadığı 

sürece, sözkonusu sınavdan “0” (sıfır) alırlar.  

 
TELAFİ SINAVI  

● Geçerli bir sağlık raporu ya da Yönetim tarafından onaylanan bir izni olan öğrencilere önceden duyurulan bir tarihte 

telafi sınavı verilir. (Ders saatleri dahilinde verilen telafi sınavını alan öğrenciler o saatlerde izinli sayılırlar.)  

● Telafi sınavının telafisi yoktur. 

 

 

https://cet.ncc.metu.edu.tr/
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HABERLİ KÜÇÜK SINAVLAR (ANNOUNCED QUIZZES) 

Bu sınavların tarihleri ve içerikleri ders programlarında belirtilir. Haberli küçük sınavların süresi bir ders saatini geçmez. 

Haberli küçük sınavlar ile ilgili önemli noktalar: 

● Haberli Küçük Sınavlar yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir.  

● Derse geç girip sınavı almak söz konusu değildir.  
● Bu sınavlara girmeyenler geçerli bir sağlık raporu ya da Yönetim tarafından onaylanan bir izini olduğu takdirde o 

sınavdan muaf sayılırlar.   

● Küçük Sınavların telafisi yoktur. 

 

KONUŞMA DEĞERLENDİRMESİ (SPEAKING ASSESSMENT) 

Konuşma Değerlendirmesi Notu, ilgili öğretim elemanı tarafından dönemde iki kere verilir; portfolyo kapsamında her 
seviyenin ihtiyaçlarına göre aktiviteler yapılarak değerlendirme notu verilir. Bu aktivitelerle ilgili detaylar ders programında 

belirtilir. Bu değerlendirmeler: 
‐ sınıf içindeki aktivitelerden,  
‐ bireysel kısa bir sunum üzerinden,  
‐ sınıf içi grup sunumu üzerinden 
‐ ve bir sınav/ödev/proje üzerinden yapılabilir.  

Konuşma Değerlendirmesi ile ilgili önemli noktalar: 
● Konuşma Değerlendirmelerinin telafisi yoktur. 

 

YAZMA DEĞERLENDİRMESİ (WRITING PORTFOLIO) 

Yazma Değerlendirmesi Notu, ilgili öğretim elemanı tarafından dönemde iki kere verilir; portfolyo kapsamında her 

seviyenin ihtiyaçlarına göre aktiviteler yapılır ve öğrencilerden yazılı ürün alınarak değerlendirme notu verilir. Bu 

aktivitelerle ilgili detaylar ders programında belirtilir. Belirtilen tarihlerde teslim edilmeyen portfolyoların telafisi yoktur.  
 

ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR 

Çevrimiçi platformlarda öğrencilerin yaptığı etkinliklere ilgili öğretim elemanı tarafından dönemde bir kere değerlendirme 

yapılır; bu kapsamda her seviyenin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapılır. Bu etkinliklerle ilgili detaylar ders programında 

belirtilir. Belirtilen tarihlerde yapılmayan etkinliklerin telafisi yoktur.  

 
SINAVLARLA İLGİLİ GENEL KURALLAR 

Yüz yüze yapılan sınavlar: 

● Sınav yapılan binalara ve sınıflara bavul alınmaz. 

● Sınav salonlarında sınav esnasında cep telefonu/tablet bilgisayar kullanılamaz. Öğretim görevlileri gerek gördükleri 

takdirde cep telefonu/tablet bilgisayarları sınav süresince toplayabilirler.  

● Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez.  

● Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs etmek veya sınav 
sorularını çalmak çok ciddi bir disiplin suçudur. Öğretim elemanı sınav sırasında kopya çektiğini saptadığı öğrenciyi 

uyarmak zorunda değildir. Kopya durumlarında, sınav notu olarak öğrenciye sıfır vermek veya gerekli gördüğü kadar bir 
not azaltması yapmak, veya öğrenciye ilişkin disiplin soruşturması başlatmak tutulan tutanak dahilinde öğretim elemanının 

ve idarenin yetkisindedir. 

● Öğretim elemanları her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, 

sınav sırasında yerlerini değiştirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya 
yetkilidir. Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilerin sınavını geçersiz saymak ya da gerekli 

gördüğü kadar bir not azaltması yapmak, veya bu öğrencilere ilişkin disiplin soruşturması başlatmak tutulan tutanak 

dahilinde öğretim elemanının ve idarenin yetkisindedir. 

 

Çevrimiçi Sınavlar: 

● Sınavlara gerekli teknik donanımla katılmak öğrencinin sorumluluğundadır. Sınavın alınacağı bilgisayara ek 

olarak çevrimiçi platformlar üzerinden gözetleme yapılabilmesi için ikinci bir cihazın (akıllı telefon, tablet veya ikinci bir 
bilgisayar) bulundurulması da öğrencinin sorumluluğundadır. Sınavın uygulanış biçimi ile ilgili detaylar her sınav 

öncesinde öğrenciye iletilecektir. 

● Sınav sırasında öğretim elemanlarından sorularla ilgili açıklama yapmaları istenemez.  

● Sınav sırasında yazılı veya sözlü olarak yardımlaşmak, kopya çekmek veya çekmeye teşebbüs etmek veya sınav 

sorularını çalmak çok ciddi bir disiplin suçudur. Öğretim elemanı sınav sırasında kopya çektiğini saptadığı öğrenciyi 

uyarmak zorunda değildir. Kopya durumlarında, sınav notu olarak öğrenciye sıfır vermek veya gerekli gördüğü kadar bir 
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not azaltması yapmak, veya öğrenciye ilişkin disiplin soruşturması başlatmak tutulan tutanak dahilinde öğretim elemanının 

ve idarenin yetkisindedir. 

● Öğretim elemanları her sınavdan önce gerekirse kimlik denetimi yapmaya, öğrencilerin yerlerini düzenlemeye, 

sınav sırasında yerlerini değiştirmeye, sınavın sağlıklı geçmesi için gerekli her türlü talimatı vermeye ve uyarıyı yapmaya 

yetkilidir. Kurallara ve talimatlara uymayan ya da güçlük çıkaran öğrencilerin sınavını geçersiz saymak ya da gerekli 
gördüğü kadar bir not azaltması yapmak, veya bu öğrencilere ilişkin disiplin soruşturması başlatmak tutulan tutanak 

dahilinde öğretim elemanının ve idarenin yetkisindedir. 

 

 

GEÇME / KALMA 

İngilizce Hazırlık Programını tamamlamak için öncelikle devam koşulunu yerine getirmek ve belli bir Yıl İçi Toplam 
Başarı notu toplamak  gerekir. 

  

Yıl İçi Toplam Başarı Notu (YİTBN) 

 

BEG-ELEM-PIN-INT GRUPLARI İÇİN TABLO 

 

Birinci Dönem: 2020 Girişli 

Öğrenciler 

2019 ve Öncesi 

Girişli Öğrenciler 

 

 

 
Yuvarlama: 

 

Sınav notları tam sayıya yuvarlanır. 
Örnek:  

75,50 → 76           75,49 → 75 

 

Gerek notların ortalaması, gerekse 
ortalamaların yüzdesi alınırken, elde 

edilen rakam binler hanesine kadar 

yürütülür ve yüzler hanesine 

yuvarlanır. 
Örnek:  

26,835 → 26,84       26,834 → 26,83 
  4,366 → 4,37        4,364 → 4,36 

Ara Sınavlar  %20 %20 

Çevrimiçi Platformlar %8 %10* 

Yazma Değerlendirmesi %8 %10* 

Haberli Küçük Sınavlar %5 %5 

Konuşma Değerlendirmesi %5 %5 

GPC 100* %4 - 

İkinci Dönem:   

Ara Sınavlar  %20 %20 

Çevrimiçi Platformlar %10 %10 

Yazma Değerlendirmesi %10 %10 

Haberli Küçük Sınavlar %5 %5 

Konuşma Değerlendirmesi %5 %5 

TOPLAM %100 %100  

 

* Repeat (ikinci yıl okuyan) öğrencileri bir önceki yılda GPC 100 dersini almışlarsa, Hazırlık programını tekrar okudukları 

yılda GPC 100 dersini tekrar almayacaklarından Güz Dönemi Çevrimiçi Platformlar ve Yazma Değerlendirmesi notları  

%10 üzerinden hesaplanır. 
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Yıl İçi Toplam Başarı Notu (YİTBN) 

 

ETP GRUBU İÇİN TABLO 

 

Birinci Dönem: 2020 Girişli 

Öğrenciler 

2019 ve Öncesi Girişli 

Öğrenciler 

Yuvarlama: 

Sınav notları tam sayıya yuvarlanır. 
Örnek:  

75,50 → 76           75,49 → 75 
Gerek notların ortalaması, gerekse 

ortalamaların yüzdesi alınırken, elde 

edilen rakam binler hanesine kadar 

yürütülür ve yüzler hanesine yuvarlanır. 
Örnek:  

26,835 → 26,84       26,834 → 26,83 
  4,366 → 4,37        4,364 → 4,36 

Ara Sınavlar  %40 %40 

Çevrimiçi Platformlar / Performans %18 %20* 

Yazma Değerlendirmesi %18 %20* 

Haberli Küçük Sınavlar %20 %20 

GPC 100* %4 - 

TOPLAM %100 %100  

GPC 100*: * Repeat (ikinci yıl okuyan) öğrencileri bir önceki yılda GPC 100 dersini almışlarsa, Hazırlık programını tekrar 

okudukları yılda GPC 100 dersini tekrar almayacaklarından Güz Dönemi Çevrimiçi Platformlar ve Yazma Değerlendirmesi 
notları %20 üzerinden hesaplanır. 

 

İngilizce Hazırlık Programı’nda okuyan öğrenciler için Yıl İçi Toplam Başarı Notu’na (YİTBN) göre ortaya çıkan türlü 

olasılıklar ve haklar aşağıdaki gibidir: 
 

YIL İÇİ TOPLAM 

BAŞARI NOTU 

HAZİRAN  

İYS 
 

YAZ OKULU + AĞUSTOS  

İYS 

 

EYLÜL  

İYS 

BİR SONRAKİ 

YIL 

İHP’na DEVAM 

HAKKI 

%  100 - 64,50 GİRER 

Geçenler* 
 

KATILAMAZ & GİREMEZ 
 

GİREMEZ YOK 

Kalanlar KATILABİLİR & GİRER 

Geçenler GİREMEZ KALANLARA 

VAR 

(Repeat 

Öğrenciyse Yok) 

Kalanlar GİRER 

%  64,49 - 49,50 GİREMEZ  KATILABİLİR & GİRER 

Geçenler GİREMEZ KALANLARA 

VAR 

(Repeat 

Öğrenciyse Yok) 

Kalanlar GİRER 

%  49,49 - 0** GİREMEZ  KATILAMAZ & GİREMEZ 

 

GİRER 

VAR 

(Repeat 

Öğrenciyse Yok) 

     * Haziran İYS’den geçen öğrenciler bölümlerinin yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler.   

**  2017-18 yılından başlayarak Hazırlık okuyan öğrencilerin burs süresi iki yıl olmuştur. Ancak, birinci yılın 

sonunda Hazırlık’ı geçemeyen öğrencilerin bursunun ikinci yıl devam etmesi için Yıl içi not toplamının (YİTBN) en az 

%49.49 olması gerekmektedir.  
 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (ENGLISH PROFICIENCY EXAM) 

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI çeşitli dil becerilerini en kapsamlı biçimde ölçmeyi amaçlayan uzun bir sınavdır. Bir 

öğrencinin Haziran ayındaki sınava girebilmek için Hazırlık programında ders gördüğü düzeyle bağlantılı olarak belli bir 

Yıl İçi Toplam Başarı Notu alması ve devamsızlıktan kalmamış olması gerekir. Girdiği herhangi bir İYS’den en az 59.50 

(İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri için 69.50, BUSD Programı öğrencileri için 64.50) alan öğrenciler birinci 
sınıf derslerini almaya hak kazanır. 

 

İngilizce Yeterlik Sınavlarının tarihleri akademik takvimlerde belirtilmiştir. TOEFL,  IELTS ya da PTE dil sınavlarının  
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sonuçları da İYS sonuçları yerine geçerli sayılmaktadır. Eşdeğer sınavlar için denklik tablosu ile bu sınava ilişkin 

diğer ayrıntılı bilgilere şu adreste yer verilmiştir: http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler/#H  

 

Bu sınava girme ve geçme koşulları bu belgedeki “ Geçme-Kalma” bölümünde bulunur. 

 
İngilizce Hazırlık Programında ilk yılını okuyan öğrenciler girdikleri İngilizce Yeterlik Sınavlarında başarılı olamazlarsa 

bir yıl daha okuma hakkını kullanıp ya Hazırlık programını tekrar etmek veya ETP sınıfında ders görmek için kayıt 

yaptırabilir veya ”dismissed” olmayı seçebilir. ”Dismissed” olmayı seçen öğrencinin hangi sınav haklarının olduğu 

aşağıdaki adresten öğrenilebilir: https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/Ekim-1-2020-iys-sonrasi-hazirlik-haklari   

 

İngilizce Hazırlık Programında ikinci yılını okuyan öğrenciler, ikinci yılın sonunda Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik 
Sınavı’nda da gereken notu alamazlarsa ve son olarak Ekim İYS’ye de girdikten sonra başarılı olamazlarsa üniversiteyle 

ilişikleri kesilir ve “dismissed” statüsüne geçerler. Bu öğrenciler “dismissed” statüsüne geçtikten sonra üç yıl daha sadece 

Eylül ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir veya IELTS/TOEFL/PTE belgesi getirebilirler. Bu üç yılın sonunda 

tüm sınav haklarını kaybederler. 

 

DEVAMSIZLIKTAN KALMADIKLARI VE YILLIK İZİN KULLANMADIKLARI SÜRECE TÜM ÖĞRENCİLERİN 
EKİM İYS HAKLARI VARDIR. Mevcut veya kalan sınav hakları, eğitim hakları ve burs ve ücret ile ilgili konularla ilgili 

bilgi almak için öğrencilerin Öğrenci İşleri’ne başvurmaları gerekmektedir.  

 

YAZ OKULU (SUMMER SCHOOL) 

Yaz Okulu, Haziran ayında verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan sonra, akademik takvimde belirtilen tarihte başlar.  

● Yaz Okulu’na katılım hakkı olanlar, Yıl İçi Toplam Başarı Notu 64,49 ile 49,50 arasında olanlar, veya Haziran 
ayındaki İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarısız olanlardır.  

● Yaz Okulu’na kayıt yaptırmak zorunlu değildir. Ancak, Yaz Okulu sonunda verilecek olan İngilizce Yeterlik 

Sınavı’na girebilmeleri için, öğrencilerin Yaz Okulu’na kayıt yaptırmış olmaları ve Yaz Okulu’nda derslere en az %90 

oranında devam etmiş olmaları gerekir.  

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYFASI  

Öğrencilerin İnternet üzerinde kendilerine ilişkin devamsızlık, sınav notu gibi bilgilere, bölüm duyurularına, kurallara,  ve 
ilgili başka sitelere ulaşmalarını sağlayacak bir sayfadır. Öğrenciler bu sayfaya Odtü Kullanıcı Hesabındaki bilgilerini 

kullanarak girebilir. Öğrenci Sayfası aşağıdaki adrestedir: https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl 

(Öğrenci Sayfası 19.10.2020 tarihinden itibaren erişime açık olacaktır).    

 

ÇEVRİMİÇİ BİREYSEL ÇALIŞMA MERKEZİ (SELF-ACCESS CENTER)  

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarında çeşitli İngilizce materyal (kitap, sözlük, ansiklopedi, türlü görsel-işitsel malzeme, 
geçen yılların sınav örnekleri) bulup kendi kendilerine çalışabilecekleri web adresi: https://ocw.metu.edu.tr/  

 

ODTÜ ENGELSİZ BİRİMİ 

Çeşitli sebeplerden öğrenim engeli olan öğrenciler, izdag@metu.edu.tr’ye eposta göndererek destek alabilecekleri birimlere 

yönlendirilirler. 

 

ÖĞRETİM ELEMANININ DERSE GELEMEMESİ  
Yüz yüze yapılan dersler: 

● Öğretim elemanının derse gelemediği gün, o sınıfa başka bir öğretim elemanı girer veya öğrenciler dönem başında 

belirlenen listelere göre (2-3 kişilik gruplar halinde) başka sınıflara katılmak zorundadırlar.    

● Yoklama sınıfa giren diğer öğretim elemanı tarafından ya da katıldıkları sınıfdaki öğretim elemanı tarafından alınır. 

● Öğrenciler sınıflarına öğretim elemanı gönderilmediği veya başka sınıflara gönderilmedikleri takdirde İngilizce 

Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne haber vermek zorundadırlar. 
 

Çevrimiçi yapılan dersler: 

● Çevrimiçi dersi belirtilen gün ve saatte yapamayan öğretim görevlisi, öğrencilerle o hafta içinde (ya da derse 

gelememe durumu haftanın son günü olduysa takip eden haftanın ilk günlerinde) gün ve saat ayarlayıp dersin telafisini 

yapacaktır.  

● Uygun olduğu hallerde ilgili sınıfın öğrencileri başka bir öğretim görevlisiyle derslerine devam ederler.  
 

http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler/#H
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/Ekim-1-2020-iys-sonrasi-hazirlik-haklari
https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/genel-bilgi/
https://ocw.metu.edu.tr/
mailto:izdag@metu.edu.tr
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ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN KONULAR 

Yüz yüze yapılan dersler: 

● Yerleşke içinde ve dışında öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle ilişkiler saygı kuralları çerçevesinde 

yürütülmelidir. 
● Öğrenci kimlik kartları ve yurt kimlik kartları sürekli yanlarında bulundurulmalı ve her istendiğinde gösterilmelidir. 

● Okul binalarının ve çevrenin temiz tutulması ve okula ait demirbaş eşyanın özenli kullanılması gerekir. Verilen 

zarar ilgili öğrenciden tazmin edilir. 

● Kapalı alanlarda ve dumansız alanlarda sigara içmek, derslerde cep telefonu kullanmak, diğer öğrencilerden para 

toplamak, yiyecek, içecek, giyecek ve kitap satmak, izinsiz afiş asmak, bildiri vb. dağıtmak, öğretim elemanlarına ya da 

diğer çalışanlara ait odalara ve boş sınıflara izinsiz girmek, kimlik kartını bir başka kişiye vermek yasaktır. Bu yasakların  
ihlali, üniversiteden uzaklaştırma dahil, türlü disiplin cezalarına yol açabilir. 

● Sınıf düzenini bozmak, sınıfta uygunsuz tutum ve davranışlar sergilemek, öğrenme ve öğretme hakkının 

engellenmesi anlamına gelir; bu durumda sınıftaki öğretim elemanı öğrenciyi sınıftan dışarı çıkarabilir (o ders saatinde 

gelen sınavlardan “ 0” alırlar), ayrıca öğrenci için disiplin işlemi başlatılmasını talep edebilir. (ODTÜ KKK Disiplin 

Yönergesi için bkz. https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/disiplin-yonergesi) 

 

Çevrimiçi yapılan dersler: 
● Derslerde kullanılacak olan uygulamalarda anlık görüntü̈ iletilmekte, herhangi bir kayıt yapılmamaktadır. 

Öğrencilerin ders esnasında fotoğraf, görüntü̈ veya ekran görüntüsü̈ alması ve kayıt yapması yasaktır. Bu şekilde öğrenciler 

ve öğretmenlerimizin kişilik haklarını koruyabiliriz. Uygulama kullanılırken izinsiz fotoğraf ve video çekilmesi 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hukuka aykırılık teşkil etmektedir.  

● Derslerde kullanılan ve öğretim elemanları tarafından paylaşılan malzemelerin izinsiz olarak kopyalanması, 

indirilmesi ve üçüncü şahıslarla paylaşılması yasaktır. Telif hakları ihlaline girer.  
● Ders düzenini bozmak, ders sırasında uygunsuz tutum ve davranışlar sergilemek, öğrenme ve öğretme hakkının 

engellenmesi anlamına gelir; bu durumda sınıftaki öğretim elemanı öğrenciyi oturumdan dışarı çıkarabilir (o ders saatinde 

gelen sınavlardan “ 0” alırlar), ayrıca öğrenci için disiplin işlemi başlatılmasını talep edebilir. 

 
  

https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/disiplin-yonergesi
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Achievement Sınav Kriterleri 
Standart Uygulama:  

Güz Dönemi Grubu 
*MT ve AQ 

Ortalamalarının Toplamı  
 Bahar Dönemi Grubu 

BEGINNER  64.50 ve üstü → PRE-INTERMEDIATE 

ELEMENTARY  64.50 ve üstü → LOW-INTERMEDIATE  

PRE-INTERMEDIATE 64.50 ve üstü  →  INTERMEDIATE  

INTERMEDIATE  64.50 ve üstü → UPPER-INTERMEDIATE  

UPPER-INTERMEDIATE  64.50 ve üstü →  ADVANCED  

 

Güz Dönemi Grubu 
*MT ve AQ 

Ortalamalarının Toplamı 
  Bahar Dönemi Grubu  

BEGINNER  64.49 ve altı →    PRE-INTERMEDIATE 

ELEMENTARY  59.49 ve altı →    PRE-INTERMEDIATE  

PRE-INTERMEDIATE 59.49 ve altı →    LOW-INTERMEDIATE  

INTERMEDIATE  59.49 ve altı → ,  INTERMEDIATE   

UPPER-INTERMEDIATE  59.49 ve altı →  UPPER-INTERMEDIATE  .  

Yüksek ortalamalı öğrenciler:  
 
Güz Dönemi Grubu *MT ve AQ 

Ortalamalarının Toplamı 
Bahar Dönemi Grubu 

        Başarılı     Başarısız  

BEGINNER   LOW-INTERMEDIATE  PRE-INTERMEDIATE 

ELEMENTARY 79.50 ve üstü INTERMEDIATE  LOW-INTERMEDIATE  

PRE-INTERMEDIATE 
 

UPPER-INTERMEDIATE  INTERMEDIATE  ACHIEVEMENT SINAVINA  

GİREBİLİR  

INTERMEDIATE   ADVANCED (KKK’da yok)  UPPER-INTERMEDIATE  

UPPER-INTERMEDIATE   → 
ADVANCED  
(KKK’da yok)  

Düşük ortalamalı öğrenciler:  
 

Güz Dönemi Grubu 
*MT ve AQ 

Ortalamalarının Toplamı Bahar Dönemi Grubu 

BEGINNER  64.49 ve altı → PRE-INTERMEDIATE  

           Başarılı         Başarısız 

  ELEMENTARY  59.50 – 64.49 arası  LOW-INTERMEDIATE   PRE-INTERMEDIATE        

PRE-INTERMEDIATE 59.50 – 64.49 arası  
 
 
 

INTERMEDIATE  LOW-INTERMEDIATE  

INTERMEDIATE  59.50 – 64.49 arası  UPPER-INTERMEDIATE  INTERMEDIATE  

 
ACHIEVEMENT SINAVINA  

GİREBİLİR   

 
 MT ve AQ Ortalamalarının Toplamının hesaplanması: 
  (2 MT Ort. X 0.75) + (AQ ort. X 0.25) = Toplam 

 


