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Sevgili Öğrenciler, 

Işık Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’na hoş geldiniz. Burada bulunduğunuz sürenin mutlu, başarılı 

ve verimli geçmesini dileriz. Biz öğretmenler için yeni akademik yılın başlangıcı hem heyecan verici 

hem de biraz buruk olur. Yeni yeni yüzler görmek, hevesli ve heyecanlı gençlerle tanışırken, artık 

fakültelerine geçen eski öğrencilerimizi  de özleriz. Bu yeni akademik yılın da hepimiz için güzel 

geçmesini temenni ediyoruz. 

Bu kitapçıkta, Hazırlık Okulu’yla ilgili temek bilgiler bulunmaktadır. Buradaki eğitiminiz boyunca, bu 

bilgilere ihtiyacınız olacağından, lütfen kitapçığı dikkatlice okuyunuz. 

Hazırlık Okulu olarak amacımız, size ihtiyacınız olan İngilizce yeterliliğini kazandırmanın yanı sıra, 

akademik hayatınızda ihtiyaç duyacağınız bir takım becerileri de kazandırmak ve kelimenin gerçek 

anlamıyla üniversiteye hazırlamaktır. Ancak unutmamalısınız ki, yetişkin bireyler olarak sizler de 

sorumluluklarınızı bilmeli ve yerine getirmelisiniz. Bu konuda biz öğretmenleriniz olarak size her 

türlü desteği vermeye hazırız.  

Tekrar hoş geldiniz. 
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Yerleştirme Prosedürü 

Işık Üniversitesi’nde İngilizce eğitim veren programlardan birine yerleşen öğrenciler, İngilizce seviyelerinin 

belirlenebilmesi için Işık Üniversitesi İngilizce seviye tespit sınavına girmek durumundadır. Ancak geçerliliği 

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilmiş aşağıdaki sınavlardan birinden geçer not aldığını belgeleyen 

öğrenciler bu süreçten muaftır. Seviye tespit sınavından 55 ve üstü alan öğrenciler, Işık Üniversitesi İngilizce 

Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. 55’ten düşük alan öğrenciler otomatik olarak Hazırlık sınıflarına 

yerleştirilir.  

İngilizce Yeterlilik Sınavı’ndan 70 ve üstü alan öğrencilerimiz, İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılır ve 

fakülte derslerine başlayabilirler. 

Yeterlilik Sınavı almadan birinci sınıfa başlayabilmek için, öğrencilerin aşağıdaki sınavlardan herhangi birinden 

istenen koşulları yerine getirdiğini belgelemesi gerekir. 1 

● Son 2 yıl içinde alınmış TOEFL belgesi (IBT 80 / CBT 220 / PBT 560 ve üstü) 

● Sol 5 yıl içinde alınmış ÜDS / YDS /e-YDS 70 ve üstü  

● Son 2 yıl içinde alınmış PTE Academic belgesi (71 ve üstü) 

Hazırlık Programında Seviyelere Yerleştirme 

Hazırlık Programında öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre,  Track (=yol) dediğimiz üç gruptan 

birisine yerleştirilirler. Bu gruplar Track 1 (CEFR A1), Track 2 (CEFR A2), Track 3 (CEFR B1) şeklinde oluşturulur. 

Bütün gruplar için çıkış hedefleri aynıdır (CEFR B1+). Ancak seviyenin ihtiyaçlarına göre ders saatleri ve 

müfredat düzenlemeleri farklılık gösterir.  

İngilizce Hazırlık Program Müfredatı 
Müfredatın Hedefleri ve Fonksiyonu 

Hazrılık Programı’nın öncelikli amacı, öğrencilerinin İngilizce Programlarda alacakları üniversite eğitimine 

yetecek şekilde dil yeterliliğine erişmesidir. Hazırlık Programı dersleri şunlardır: Core Language Development

(Dilbilgisi Gelişimi), Reading (Okuma), Writing (Yazma), Listening (Dinleme), ve Speaking (Konuşma). 

Tanım 
Bir gruba (Track 1, Track 2, Track 3) yerleştirilen öğrenciler akademik yıl bitimine kadar kendi gruplarında 

                                                            

*Bu skorlar 2022-2023 akademik yılından itibaren geçerlidir.
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eğitimlerine devam ederler. Dersler 50 dk ve tenefüsler 10 dk olarak planlanmıştır2. Haftalık ders saatleri 

gruplara göre farklılık gösterir. Sınıfların ders programları akademik yılın başında öğrencilere verilir. 

Akademik yıl module dediğimiz 4 parçaya bölünmüştür. Bir modül ortalama 7 hafta olarak planlanmıştır. 

Track 1 ve Track 2 programları dört modüllük (iki sömestr), Track 3 iki modüllük (1 sömestr) programlardır. 

Bütün programların ortak çıkış hedefi CEFR B1+ (upper-intermediate) seviyedir.  

Öğrenim Sürecinde Öğrencinin Sorumlulukları 
 
Dil öğrenmek sebat ve sıkı çalışma gerektirir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmesi 

en doğrusudur. Motivasyonu yüksek öğrenciler daha başarılı olurlar. Öğretmenlerimizin görevi, 

öğrencilerimizi yüreklendirmek, çabalarına destek olmak ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktır.  

Yoklama ve Derse Katılım 
 
Hazırlık Okulu’nda derslere devam zorunluluğu vardır. Çıkış Sınavı’na girebilmek için öğrencinin derslerin 

%85’ine devam etmiş olması şartı aranır.  

Bütün öğrencilerin ders içi aktivitelere katılımı, ödev ve projelerini zamanında teslimi şarttır. Katılmadığı 

derste işlenen konuların içeriğinin telafisi ve o saatlerde verilmiş olan ödevlerin takip sorumluluğu öğrenciye 

aittir.  Derse gelmemiş olmak, ödev vermemenin bahanesi olamaz.  

Her modülde öğrencilere performans notu verilir. Bu performans notu, not ortalamasına %10 oranında etki 

eder. Performans kriterleri arasında öğrencinin derse aktif katılımı, düzenli ve hazırlıklı gelmesi vardır.   

Sadece İngilizce  
 
Ders dışında İngilizce konuşma olanakları kısıtlı olduğundan, öğrencilerimizin dersler sırasında sadece İngilizce 

konuşmaları gerekmektedir. Öğretmenlerimiz bu konuda öğrencilerimize ellerinden gelen yardımı yaparlar. 

Öğrencilerin de bu konuda bilinçli bir çaba içerisinde olması gerekir. Eğitim hayatlarının geri kalanını İngilizce 

devam ettirecek olan öğrencilerimizin, gerekli becerilerle donatılması programımızın temel amacıdır. Bu 

yüzden sadece İngilizce konuşulması konusunda ısrar önemlidir.  

Öğrenci Davranışı 
 
Öğrencilerin üniversiteye yakışacak şekilde davranış sergilemesi beklenir. Öğrenme atmosferini bozan, 

öğretmenlerin ders işleyişini sekteye uğratan yahut diğer öğrencilerin öğrenmesine engel olabilecek 

davranışlarda bulunan öğrencilere disiplin işlemleri uygulanır. Zorbalık, tacizin herhangi bir şekli ya da 

                                                           
2 Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bu süre 45 dk ders, 15 dk tenefüs şeklinde değiştirilmiştir.  
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hayvanlara kötü davranış kabul edilemez davranışlar arasındadır. Öğrencinin uygunsuz davranışı devam 

ederse, öğrenciler Işık Üniversitesi Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

Akademik Dürüstlük 
 
Öğrencilerin bir başkasına ödev yaptırması, kopya çekmesi, intihal yapması, yahut uygun bir şekilde kaynak 

göstermeden başkasının verisini kullanması kabul edilemez. Sınav ve quizlerde kopya çeken öğrenciler 

otomatik olarak sıfır (0) alırlar. Yüksek Öğrenim Kurumu kural ve düzenlemeleri çerçevesinde öğrenciye 

disiplin işlemleri de başlatılabilir. Bu durumda, okuldan uzaklaştırma cezası verilebilir ve öğrencinin akademik 

siciline işlenirBu sebeple, öğrencilerimizin aşağıdaki davranışalardan kaçınması önemlidir:  

● kopya çektiği ya da o niyette olduğu izlenimini verebilecek davranışlar  

● intihal (çalıntı ödev) 

● referans ve alıntıların düzgün verilmemesi 

Hazırlık Programında Ölçme ve Değerlendirme 
 

Hazırlık Programını Geçme 
 
Hazırlık Programını geçmek için öğrencilerin 70 ya da üstü bir son ortalamasının olması VE Çıkış Sınavı’ndan 

geçer not alması gerekir. Son ortalama, iki sömestr boyunca yapılan her türlü çalışmanın %50’si ve Çıkış Sınavı 

notunun %50’si şeklinde hesaplanır. Yani her bir sömestrin ağırlığı %25 ve Çıkış Sınavı’nın ağırlığı %50’dir. 

Track 3 programına yerleştirilen öğrenciler, ders ortalamalarının 70 ve üstü olması ve yoklama sınırının 

aşılmaması koşuluyla Erken Çıkış Sınavı’na girmeye hak kazarılar.  

Çıkış Sınavı’na girebilmenin ön şartı derslerin en az %85’ine devam etmiş olmaktır. Yoklama kriterini yerine 

getirmeyen öğrenciler, sadece Ağustos Çıkış Sınavı ve sene başında yapılan Yeterlilik Sınavına girebilirler.  

Track 3 öğrencilerinin Erken Çıkış Sınavı’na girebilmeleri için, %853 devam zorunluluğunun yanısıra, minimum 

70 dönem not ortalaması aranır. Birinci ve ikinci sömestr bitişinde verilen Çıkış Sınavlarında kabul edilen 

minimum 65’tir. 65’in altındaki notlar hesaplamaya “0” olarak girilir. Ağustos Çıkış Sınavı ve Yeterlilik 

Sınavı’nda sömestr ortalamaları ve yoklama dikkate alınmaz. Geçme notu olarak, sınavdan 70 ve üstü almak 

gereklidir.  

  

                                                           
3 2021-2022 Akademik yılı Güz Döneminde, artan Covid-19 vakaları sebebiyle bir sefere mahsus %80’e indirilmiştir. 
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Hazırlık Programı için Örnek Not Hesaplaması  

Birinci ve İkinci Sömestr Ortalamarı + Çıkış Sınavı Notu  / 2 
 

Öğrenci 1 Öğrenci 2 Öğrenci 3 

1. Sömestr        75 1. Sömestr 70            1. Sömestr 63 

2. Sömestr        67  2. Sömestr 76  2. Sömestr 69  

Ortalama            71              Ortalama      73  Ortalama      66 

ÇIKIŞ SINAVI        75 ÇIKIŞ SINAVI   60          ÇIKIŞ SINAVI    70 

 Çıkış Sınavı Notu 

hesaplamaya“0” olarak 

işlenir 

 

Program Çıkış Skoru                  

73  (Geçti) 

Program Çıkış Skoru                  

37  (Kaldı) 

Program Çıkış Skoru                                    

68  (Kaldı) 

 

Sadece Öğrenci 1 geçme koşullarını sağlamaktadır. Öğrenci 3, iki dönem ortalaması yeterli olmadığı için; 

Öğrenci 2, Çıkış Sınavı’nda minimum 65 şartını yerine getiremediği için kalmıştır. 65’in altındaki her skor, “0” 

olarak işlenir.  

ÇIKIŞ SINAVLARI 
 

ERKEN ÇIKIŞ SINAVI 
Track 3 bir sömestrlik bir programdır. %85 yoklama şartıyla beraber 70 sömestr ortalama getiren Track 3 

öğrencileri Erken Çıkış Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Hazırlık Programından geçebilmek için sömestr 

notları ve Erken Çıkış Sınavı’nın ortalamasının 70 ve üstü olması gerekir. Erken Çıkış Sınavı’nda kabul edilen 

minimum skor 65’tir. (Bkz. yukarıdaki örnek hesaplamalar) 

Erken Çıkış Sınavı’na girmeye hak kazanamayan ya da başarılı olamayan öğrenciler, ikinci sömestrde Track 3 

tekrar programına (CEFR B1-B1+) devam ederler.  
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HAZİRAN ÇIKIŞ SINAVI 
%85 devam şartını yerine getiren bütün Hazırlık öğrencileri bu sınavı alabilirler. Haziran Çıkış Sınavı için 70 

ortalama şartı aranmaz. Ancak birinci ve ikinci sömestr ortalamaları geçme-kalma notuna yine de etki 

etmektedir .  Geçme-kalma notu hesaplanırken: 

 

● Birinci sömestr notunun %25’i 
● İkinci sömestr notunun %25’i 
● Çıkış Sınavı notunun %50’si (minimum 65) toplanır.  

Bu üç maddenin toplamı 70 ve üstü olan öğrenciler programı başarıyla tamamlamış sayılır ve fakülte 

derslerine devam edebilirler. (bkz. Hazırlık Programı için Örnek Not Hesaplaması) 

AĞUSTOS ÇIKIŞ SINAVI 
İkinci sömestr sonunda Hazırlık Programını başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, Ağustos Çıkış Sınavı’na 

girebilirler. Bu sınava girebilmek için öğrencilerin herhangi bir kayıt yenileme işlemi ya da Yaz Okulu kayıdı 

yaptırması gerekmez (Yaz Okulu için bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz). Ağustos Çıkış Sınavı’nda geçiş için tek şart, 

sınavdan 70 ve üstü not almaktır. Yıl içi ortalamalar ve yoklamaların bu sınava bir etkisi yoktur. 

Ağustos Çıkış Sınavı’nda da başarılı olamayan öğrencilerin yeni akademik yılın başında yapılan Yeterlilik 

Sınavı’na girme hakkı bulunmaktadır. 70 ve üstü alan öğrenciler fakültelerine kayıtlarını yaptırabilirler.  

Yeni akademik yıl başlarken, Hazırlık Programı’ndan başarıyla geçemeyen öğrencilerin seçenekleri şunlardır: 

● Tekrar kayıt yaptırarak Hazırlık Programı’nda tekrar derslere katılabilirler. Tekrar öğrencilerinde 

yoklama ve not ortalaması şartı aranmaksızın Erken Çıkış ve Haziran Çıkış Sınavlarına katılabilirler. 70 

ve üzeri sınav notu ile geçerler. 

● Bağlı bulundukları fakülteye dilekçe vererek, sınav haklarını koruyarak kayıt dondurabilirler. 

● Işık Üniversitesi’nde ya da başka bir üniversitede Türkçe eğitim yapan programlardan birince geçiş 

yapmak için başvuru yapabilirler. 

YAZ OKULU 
İkinci sömestr sonu itibariyle Hazırlık’tan geçememiş öğrenciler, Yaz Okulu Programı’na devam edebilirler. 

Yaz Okulu ortalama 7 haftalık yoğun bir sınav hazırlık programıdır. Yaz Okulu zorunlu değildir ve ücrete 

tabiidir. Burslu öğrencilere bursları nispetinde indirim yapılır. Öğrenciler Yaz Okulu’na katılabilmek için 

aşağıdaki kriterlerin her birine uymalıdır:  

● Sene içi ortalamasının minimum 50 olması,  

● Çıkış Sınavı skorunun minimum 50 olması,  
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● Sene içinde derslerinin minimum %85’ine devam etmiş olması 

Öğrenci Kaynakları 
 
1. Danışman Öğretmen 
Hazırlık Programı’nda her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Bu genellikle sınıfın Core öğretmenidir. 

Herhangi bir problemde öğrencinin ilk iletişime geçmesi gereken kişi, danışman öğretmenidir. Notlar, 

yoklama, derslerde yaşanan zorluklar vb konularda danışman öğretmenlerden bilgi alınabilir. Danışman 

öğretmen, yardımcı olabildiği konularda doğrudan öğrenciye yardımcı olur. Diğer konularda ise üniversite 

içinde yardım alabilecekleri diğer birimlere yönlendirir.  

2. Ofis Saatleri 

Hazırlık Okulu’nda her öğretmenin haftada iki saat öğrencilerine ayırdığı ofis saati vardır. Öğrencilerin 

anlamadıkları konuları netleştirmek için öğretmenlerinin ofis saatlerinden faydalanmaları önerilir. 

Öğretmenler ihtiyacı olduğu düşündükleri öğrencilerini küçük gruplar halinde ya da tek tek ofis saatine davet 

edebilirler.  

3. Işık Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi 

Üniversitemizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi haftaiçi her gün hizmet vermektedir. Bu 

merkezin amacı öğrencilerimizin duygusal, sosyal veya akademik problemlerini kendi kendilerine çözmelerine 

destek olmak, gerektiğinde de psikolojik danışmanlık sağlamaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Hizmetleri Türkçe olarak verilmektedir. Çektikleri zorlukların bilincinde olup, bunlarla baş etmek için adım 

atmak isteyen öğrencilerimiz, rehberlik hizmetlerinden faydalanmak için baş vururlar. 

Bilgi ve Randevu için: 

Uzman Klinik Psikolog: 444 07 99 (5633) 

Uzman Psikolog: 444 07 99 (5014) 

Uzman Klinik Psikolog: 444 07 99 (5404) 

4. SLC (Student Learning Center=Öğrenci Öğrenme Merkezi)4  

SLC iki bölümden oluşan bir merkezdir. Hazırlık binası içerisinde, öğrencilerin bireysel ya da küçük gruplar 

halinde çalışabilecekleri bir kütüphane ve bir Bilgisayar Laboratuarından oluşur. Ders saatleri dışında 

öğrencilerimiz bu merkezden kitap ödünç alabilir, orada bulunan SLC koordinatörümüzden ve görevli 

öğretmenlerimizden ihtiyaç duydukları konularda çalışma malzemesi ve danışmanlık alabilirler.  Online 

                                                           
4 SLC erişimi, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 korunma önlemleri çerçevesinde kısıtlıdır.  

mailto:burcu.sasmaz@isikun.edu.tr
mailto:burcu.sasmaz@isikun.edu.tr
mailto:amasyali@isikun.edu.tr
mailto:amasyali@isikun.edu.tr
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eğitim sürecinde SLC aktif değildir. (Yer: SFL Binası, Kat 3, Oda 323) 

5. SFL Website: http://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl 
6. Faydalı Linkler:  http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/ogrenci-kaynaklari/yararli_linkler 
7. Deneme Sınavları: http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar 
8. SFL Prep School (İngilizce Hazırlık Prog.) Academic Calendar: http://www.isikun.edu.tr/akademik-
takvim/hazirlik 
9. Işık Üniversitesi Online Eğitim platformu: https://isikuniversity.mrooms.net/login/index.php  
 
 

Diğer Birimler 

Sağlık Merkezi 
Öğrenci İşleri 
Uluslararası Ofis 
Engelli Öğrenciler Birimi 

İletişim 
 
Işık Üniversitesi 34980 Şile/İstanbul 
Telefon : 444 07 99 
E-Mail : sflinfo@isikun.edu.tr 
 

http://www.isikun.edu.tr/en/academic/sfl
http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/ogrenci-kaynaklari/yararli_linkler
http://www.isikun.edu.tr/akademik/sfl/sinavlar
http://www.isikun.edu.tr/akademik-takvim/hazirlik
http://www.isikun.edu.tr/akademik-takvim/hazirlik
https://isikuniversity.mrooms.net/login/index.php
https://www.isikun.edu.tr/saglik-kultur-ve-spor-daire-baskanligi
https://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/genel-sekreterlik/ogrenci-isleri-daire-baskanligi
https://www.isikun.edu.tr/international
https://www.isikun.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi

