
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2020-2021 EĞİTİM YILI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

 

1. 2020-2021 Eğitim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından gerçekleştirilecek olan 

Yeterlik Sınavları yüz yüze yapılacaktır.  

2. 2020-2021 Eğitim yılının Güz Yarıyılında eğitim uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Bahar yarıyılında Eğitimin hangi şekilde (uzaktan / yüz yüze) gerçekleştirileceği KTÜ Senatosu 

tarafından alınacak karara göre belirlenecektir.   

3. Öğrencilerimiz Yeterlik Sınavından aldıkları notlarla ya İngilizce Hazırlıktan muaf olacaklardır ya da 

seviyelerine göre sınıflara yerleştirileceklerdir. 

* Sınava girmeyen öğrenciler A1 Seviyesindeki sınıflara yerleştirilecektir. 

* Öğrencilerimiz Yeterlik Sınav Sonuçlarını KTÜ BYS üzerinden öğreneceklerdir.  

* Öğrencilerimiz Yeterlik Sınavı Sonucunda İngilizce Hazırlıktan muaf olamamış iseler, hangi sınıfta 

olduklarını yine KTÜ BYS sisteminde göreceklerdir. Öğrencilerimiz sınıflarını öğrendikten sonra, 

sınıflarının haftalık ders programını https://www.ktu.edu.tr/ydyo adresindeki Duyurular kısmından 

öğreneceklerdir ve 05 Ekim 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlanacaktır.  

* Uzaktan eğitim derslerine nasıl katılacaklarını https://uek.ktu.edu.tr/ogrenci.html adresine girerek 

öğrenebilirler.  

* A1, A2 ve B1 olmak üzere 3 seviyede eğitim verilecektir.  

4. Akademik Yıl: YDYO’da akademik yıl 3 periyot şeklinde planlanmaktadır. Her bir periyot 11 

haftalık bir süreçte tamamlanmaktadır. Bu durumda Güz Yarılında 1. Periyot ve 2. Periyotun 6 haftalık 

kısmı tamamlanır. Sömestir tatilinden sonraki Bahar Yarıyılında ise 2.Periyotun kalan 5 haftası ve 3. 

Periyot tamamlanır. Periyot sonunda başarılı olan öğrenciler bir sonraki periyotta bir üst seviyede 

eğitim alırlar. Başarılı olamazlar ise aynı seviyeyi tekrar ederler. 

Bu nedenle: 

A1 Seviyesinde başlayan bir öğrenci 3 seviyeyi de (A1, A2 ve B1) alması için 3 periyot boyunca tüm 

seviyelerde başarılı olmak durumundadır. 

A2 Seviyesinde başlayan bir öğrenci 1. Periyotta A2, 2. Periyotta da B1 seviyesini alarak 2 periyotta 

hazırlık okulunda başarılı olabilir. 

B1 Seviyesinde başlayan bir öğrenci 1. Periyot sonunda başarılı olursa Hazırlığı başarılı olarak 

bitirebilir. 

 

 

 

https://www.ktu.edu.tr/ydyo
https://uek.ktu.edu.tr/ogrenci.html


5. Uzaktan Eğitim Boyunca Seviye Notunun Hesaplanması  

Her öğrencimiz aşağıdaki tabloda belirtilen kendi seviyesine uygun ders materyalini temin ederek, 

materyalin içinde bulunan kodu kullanarak kitabın online aktivitelerine erişim sağlayacaktır. Daha 

sonra web sayfamızda ilan edilecek ve ayrıca sınıftan sorumlu öğretim görevlisinin de duyuracağı 

online sınıf kodlarını kullanarak kaynak kitabın online sınıfına kayıt olacaktır. Online sınıfa kayıt olunca 

sınıftan sorumlu öğretim görevlileri öğrencilerin yaptığı aktiviteleri takip edebileceklerdir. 

Öğrencilerimizin online aktiviteleri yaparken geçirdiği zaman, doğruları yanlışları sistem tarafından 

hesaplanacak, toplam bir not ortaya çıkacak ve bu not öğrencinin seviye notuna %75 katkı 

sağlayacaktır.  

%25’lik geri kalan kısım ise Readerlar’dan verilecektir. Digital Readerlar okunduktan sonra sistem 

üzerinden elde edilecek sertifika tarzındaki döküman öğretim görevlisine iletilecek ve dökümandaki 

okunan kitap sayısı ve geçirilen zaman değerlendirilerek notlandırılacaktır. Bu not Seviye Notunuzun 

%25’ini oluşturacaktır.  

Seviye Notunun Belirlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgilendirme için bu 

belgedeki 5,6,7 ve 8.  Sayfalara bakınız.  

 

Seviye Notu = % 25 (Reader) + % 75 (Online Aktiviteler) = % 100   

Not: Kullanılacak ders materyali içerisindeki kodu kullanarak online aktiviteleri yapmak yeterli 

değildir. İlan edilecek olan sınıf kodlarını kullanarak online sınıflara kayıt olunması gerekir. Aksi 

takdirde, aktiviteleri yapsanız bile dersin sorumlu hocası yaptığınız aktiviteleri göremez. 

6. Uzaktan Eğitim Boyunca Hazırlık Okulunda Okutulacak Dersler – Haftalık 

Ders Saati – Ders Materyali 

 

Seviye Ders Haftalık Ders Saati  Ders Materyali 

A1 Main Course (MC) 20 * ENGLISH FILE 
ELEMENTARY 4th Ed. 
* Oxford Digital 
Readers (A1-A2) (25 
tane) 

A2 Main Course (MC) 20 * ENGLISH FILE 
PREINTERMEDIATE 
4th Ed. 
* Oxford Digital 
Readers (A2-B1) (25 
tane) 

B1 Main Course (MC) 20 * ENGLISH FILE 
INTERMEDIATE 4th Ed. 
Oxford Digital Readers 
(B1-B2) (25 tane) 

 



Kitaplarınızı Oxford University Press Karadeniz Bölgesi tek yetkili distribütörü olarak bölgemizde 

hizmet veren Yaprak Kitapevinden KTÜ öğrencilerine özel indirimli bir şekilde temin edebilirsiniz. 

Sadece KTÜ öğrencilerine yönelik olarak açılan “yaprakkitabevi61@gmail.com” eposta adresine 

hangi seviyede kitap talep ettiğinizi ilettiğinizde temini konusunda yayınevi tarafından 

bilgilendirileceksiniz. Kitaplar size kargo ile iletilecektir. Kitaplarınızın yanı sıra seviyenize uygun 25 

adetten oluşan Digital Readers (okuma kitapları) seti şifreleri ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu 

readerlar ölçme değerlendirmede kullanılacak ve seviye notunuzu belirlemede önemli rol 

oynayacaktır.   

Not: Uzaktan Eğitimde her bir ders saati 25 dakikadır. Uzaktan eğitimde derslerimiz bloklar (50 

dakika) olarak planlanacaktır. 

Haftalık ders programları http://www.ktu.edu.tr/ydyo adresindeki duyurulardan ilan edilecektir.  

 

7. Hazırlık Sınıfı Geçme Notunun Hesaplanması 

% 30 İngilizce Bölüm Öğrencilerinin “Başarılı” olabilmeleri için her bir seviyede ve yıl sonunda not 

ortalamalarının 60 ve üzeri, 

% 100 İngilizce Bölüm Öğrencilerinin “Başarılı” olabilmeleri için her bir seviyede ve yıl sonunda not 

ortalamalarının 70 ve üzeri olması gerekmektedir. 

Her periyot sonunda B1 tamamlayan öğrenciler için “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. Hangi periyotta olursa 

olsun B1 seviyesini tamamlayan öğrenci Yıl Sonu Sınavına girer ve Başarılı olursa Hazırlık okulunu 

başarıyla bitirmiş olur.  

 

A1 Başlayan Öğrenciler için Hazırlık Geçme Notunun Hesaplanması 

1. Periyot 2. Periyot  3. Periyot   

A1 Seviyesi  A2 Seviyesi  B1 Seviyesi  Yıl Sonu Sınavı  

%20 %20 %20 %40 ≥ 60 / 70 
 

A2 Başlayan Öğrenciler için Hazırlık Geçme Notunun Hesaplanması 

1. Periyot 2. Periyot    

A2 Seviyesi  B1 Seviyesi  Yıl Sonu Sınavı  

%30 %30 %40 ≥ 60 / 70 

 

B1 Başlayan Öğrenciler için Hazırlık Geçme Notunun Hesaplanması 

1. Periyot   

B1 Seviyesi  Yıl Sonu Sınavı  

%60 %40 ≥ 60 / 70 
 

Yıl Sonu Sınavı (End of Year Exam (EYE)) Hakkında: 

 Her periyot sonunda B1 seviyesini tamamlamış öğrenciler için yapılır. 

http://www.ktu.edu.tr/ydyo


 Uzaktan Eğitim sürecine Yıl Sonu Sınavı online sınav olarak uygulanacaktır. Gerekli duyurular 

periyot sonunda yapılacaktır. 

 Akademik yıl sonunda B1 tamamlayamayan öğrenciler bu sınava giremezler ve hazırlıktan 

başarılı olamazlar. 

 Hazırlık sınıfı başarı durumuna etkisi % 40’dır. 

 Yıl Sonu Genel Sınavından en az 50 almak zorunludur. B1 seviyesini başarıyla tamamlamış 

ancak Yıl Sonu Sınavından 50’nin altında alan öğrenciler bir sonraki periyot sonunda yapılacak 

olan Yıl Sonu Genel Sınavına girer.  

 B1 seviyesini 90 ve üzeri ortalama ile bitiren öğrenciler yılsonu genel sınavından muaftır ve 

hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılır. 

   

8- Devamsızlık: Uzaktan eğitim sisteminde derslere devam zorunluluğu aranmayacaktır. Dersler 

kayıt altına alınacak ve öğrenciler tarafından istenildiği zaman tekrar izlenebilecektir. 

 Ancak derslere devam etmek karşılıklı iletişimin çok önemli olduğu dil öğreniminde dil becerilerinizin 

gelişimi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin derslere devam 

etmelerini kuvvetle öneriyoruz.  

9- Uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirme ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara 

https://uek.ktu.edu.tr/ogrenci.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uek.ktu.edu.tr/ogrenci.html


 

ENGLISH FILE ONLINE AKTİVİTELER VE DIGITAL READERS HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME / SEVİYE NOTU HESAPLAMA 

1. ONLINE AKTİVİTELER  

https://englishfile4e.oxfordonlinepractice.com/ adresinden Oxford ID’nizi kullanarak giriş yaptıktan 

sonra kitabınızı ekleyip sınıfınızdan sorumlu öğretim görevlisinin sizlere bildireceği ve ayrıca 

https://www.ktu.edu.tr/ydyo adresindeki duyurulardan da ilan edilecek olan sınıf kodlarını kullanarak 

kendi sınıfınıza kayıt olunuz. Bu sayede sınıfınızdan sorumlu öğretim görevlisi sizlerin yaptığı 

aktiviteleri kontrol edebilecektir. 

Sistem üzerinde kitabınıza tıkladığınızda karşınıza kitabınızdaki tüm ünitelerle ilgili aktiviteler 

gelecektir. 

 

Yukardaki resimde Elementary seviyedeki kitabın online aktiviteleri görülmektedir. Örneğin 1A, 1B, 

1C vb.  

Her bir aktivitenin üzerine tıklayınca kitabınızın o kısmıyla ilgili pek çok aktivite karşınıza çıkacaktır. 

Örneğin grammar, reading, listening vb.  

 

https://www.ktu.edu.tr/ydyo


Bütün aktivitelerdeki bu kısımları yapmanız gerekmektedir.  

İnternet sayfasında bütün aktivitelerin en alt kısmına indiğinizde kendi performansınızı göreceksiniz.  

 

Bu kısımda yaptığınız aktiviteler, geçirdiğiniz zaman ve notunuz gözükecektir.  

Sınıfınızdan sorumlu olan öğretim görevlisi buradaki notunuzu alarak not sistemine girecektir. Bu not 

seviye notunuzun % 75’ini oluşturacaktır.  

 

2. DIGITAL READERS 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com adresinden veya uygulamasından Oxford ID’nizi 

kullanarak sisteme giriş yapınız. 

 

 Üstteki sekmelerden “CERTIFICATE” tıklayınız.  

 

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


 Açılan sayfada sağdaki “DOWNLOAD YOUR READING CERTIFICATE (PDF)” tıklayınız. 

 

 PDF formatındaki sertifikanızı bilgisayarınıza vb.  indiriniz. Örnek Sertifika:  

 



Örnek Sertifikada görüldüğü gibi mavi renkle kapalı olan alanda isminiz yazılı olacaktır. Hemen altında 

kaç kitap okuduğunuz, kaç kelime okuduğunuz, ne kadar zaman geçirdiğiniz ve tarihin altında da 

hangi kitapları okuduğunuzu belirten bilgiler olacaktır. 

 

 Bu sertifikayı sınıfınızdan sorumlu öğretim görevlisinin tercih ettiği şekilde (eposta, whatsapp 

vb.) kendisine ileteceksiniz.  

 Öğretim görevlisi okuduğunuz kitap sayısı ve geçirdiğiniz zamanı dikkate alarak 

performansınızı değerlendirecektir.  

 Sizlerin 25 kitap okuması ve sistemde en az 25 saat zaman geçirmeniz beklenmektedir. Bu 

kitap sayısını tamamlayan ve gerekli süreyi geçiren öğrenci tam not alacaktır. Ve bu not sizin 

seviye notunuzun % 25’ini oluşturacaktır.  

 Kitapların sonundaki aktiviteleri yapmanız okuma-anlama becerilerinizin gelişmesi için son 

derece önemlidir. Bu nedenle bu kısımlara zaman ayırmanızın dil seviyenizin yükselmesini 

sağlayacağını aklınızdan çıkarmayın. 

 

Readers Rubric: 

OKUNAN KİTAP SAYISI NOT GEÇİRİLEN ZAMAN NOT 

25 100 25 Saat ve üzeri 100 

24 96 24-25 saat 96 

23 92 23-24 saat  92 

22 88 22-23 88 

21 84 21-22 84 

20 80 20-21 80 

Okunan kitap sayısı X 4 
puan = …….. 

 Geçirilen saat X 4 puan 
= ……….. 

 

% 50 % 50 

TOPLAM NOT= OKUNAN KİTAP (%50) + GEÇİRİLEN SAAT (%50) = …………. 

 

 

 

 

SEVİYE NOTUNUN HESAPLANMASI: 

SEVİYE NOTU =  ONLINE AKTİVİTELER (%75)  +  DIGITAL READERS (%25)   =   ……….. (%100) 

 

 

 

 

 


