
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

2020-2021 Eğitim yılının Bahar Dönemi dersleri 01 Mart 2021 tarihinde başlar. Yabancı Diller 

Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü 2. Periyot 2.Kısmı dersleri de 01 Mart 2021 tarihinde başlayacak 

02 Nisan 2021 tarihinde sona erecektir. 3. Periyot Dersleri ise 05 Nisan 2021 tarihinde başlayacaktır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimine bakınız. 

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. 

 Uzaktan Eğitim sürecine Yıl Sonu Sınavı online sınav olarak uygulanacaktır.  

 Akademik yıl sonunda B1 tamamlayamayan öğrenciler bu sınava giremezler ve hazırlıktan 

başarılı olamazlar. 

 Hazırlık sınıfı başarı durumuna etkisi % 40’dır. 

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ydyo_d4ee8.pdf


 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. 

 

2020-2021 Eğitim Yılı 2.Periyot 2.Kısmı itibariyle: 

A1 Seviyesini tekrar etmekte olan öğrencilerimiz başarılı olurlarsa 3. Periyotta A2 

seviyesini alacaklardır. Ve Eğer talep ederlerse yazın açılacak olan İsteğe Bağlı B1 Programına katılıp 

Hazırlık okulundan muaf olabilirler ya da 2021-2022 Eğitim yılında yapılacak olan 1.Yeterlik (Muafiyet) 

sınavına katılabilirler. A1 Seviyesini 2.Periyotta tekrar eden öğrencilerimiz 2.Periyotta da başarısız 

olurlarsa 2020-2021 Eğitim yılı için Hazırlıktan başarısız olarak kabul edileceklerdir ve 3. Periyota 

devam edemeyeceklerdir. 2021-2022 Eğitim yılında yapılacak olan 1.Yeterlik (Muafiyet) sınavına 

katılabilirler.  

A2 Seviyesini okumakta olan öğrencilerimiz başarılı olurlarsa 3. Periyotta B1 seviyesini 

alacaklardır ve B1 seviyesini tamamladıktan sonra Yıl Sonu Sınavını da alıp Hazırlık Eğitimini başarıyla 

tamamlayacaklardır.  

A2 Seviyesini ilk kez alan öğrencilerimiz başarısız olurlarsa 3. Periyotta A2 Seviyesini tekrar alabilirler 

ve başarılı olurlarsa ve talep ederlerse yazın açılacak olan İsteğe Bağlı B1 Programına katılıp Hazırlık 

okulundan muaf olabilirler ya da 2021-2022 Eğitim yılında yapılacak olan 1.Yeterlik (Muafiyet) 

sınavına katılabilirler. 

A2 Seviyesini tekrar etmekte olan öğrencilerimiz başarısız olurlarsa 2020-2021 Eğitim 

yılı için Hazırlıktan başarısız olarak kabul edileceklerdir ve 3. Periyota devam edemeyeceklerdir. 2021-

2022 Eğitim yılında yapılacak olan 1.Yeterlik (Muafiyet) sınavına katılabilirler.  

B1 Seviyesini okumakta olan öğrencilerimiz başarılı olarak B1 seviyesini tamamlarsa 

2.Periyot sonunda yapılacak olan Yıl Sonu Sınavına katılıp Hazırlıktan başarılı olabilirler. B1 Seviyesini 

başarıyla tamamlamasına rağmen Yıl Sonu Sınavından geçerli notu alamayan öğrencilerimiz 3. Periyot 

Sonunda yapılacak olan Yıl Sonu Sınavına katılabilirler. 

B1 Seviyesini ilk kez alan öğrencilerimiz başarısız olurlarsa 3. Periyotta B1 Seviyesini tekrar alabilirler 

ve 3.Periyotta başarılı olmaları durumunda Yıl Sonu Sınavını alıp Hazırlık okulunu başarıyla 

bitirebilirler. 

B1 Seviyesini tekrar etmekte olan öğrencilerimiz başarısız olurlarsa 2020-2021 Eğitim 

yılı için Hazırlıktan başarısız olarak kabul edileceklerdir ve 3. Periyota devam edemeyeceklerdir. 

2020-2021 Eğitim Yılı içerisinde hangi periyotta olursa olsun A2 seviyesini tamamlamış ancak B1 

Seviyesini tamamlamamış öğrencilerimiz talep ederlerse yazın açılacak olan İsteğe Bağlı B1 

Programına katılıp Hazırlık Okulunu tamamlayabilirler. 

 

 



2. ve 3. Periyot Not Değerlendirme 
2. ve 3. Periyotta da not değerlendirme sistemi 1. Periyotta olduğu gibi olacaktır. “Online Aktiviteler” 

ve okuyacağınız “Readerlar” üzerinden notlarınız değerlendirilecektir (TIKLAYINIZ). Yapmanız gereken 

sınıfınızdan sorumlu öğretim görevlisinden veya Duyurularımızda ilan edilecek olan “2.Periyot EF 

Online Sınıf Kodları” linkinden 2. Periyot sınıfınızın kodunu öğrenerek o sınıfa kaydolmak ve online 

aktiviteleri yapmaktır. 3. Periyot için de aynı şekilde sınıflarınızı öğrendikten sonra sınıfınızdan 

sorumlu öğretim görevlisinden veya Duyurularımızda ilan edilecek olan “3. Periyot EF Online Sınıf 

Kodları” linkinden 3. Periyot sınıfınızın kodunu öğrenerek o sınıfa kaydolmak ve online aktiviteleri 

yapmaktır. Unutmayınız ki online sınıf kodlarını kullanarak sınıfa katılmazsanız aktiviteleri 

yapsanız dahi öğretim görevlisi yaptıklarınızı göremeyecek ve not olarak değerlendiremeyecektir.  

READERS 

(ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK) 

Değerli Öğrenciler, 1. Periyotta sizlerden okuduğunuz Readerlar için Oxford Learners Bookshelf 

üzerinden Sertifika almanızı ve ilgili öğretim görevlilerine iletmeniz istenmişti. Sizlerin 1.Periyot için 

25 adet kitap okumanız gerekmekteydi. Öğrencilerimizin bazıları 25 kitap okudu bazıları daha az 

sayılarda okudu ve bazıları da hiç kitap okumadı. Sonuç itibariyle 1.Periyot bitti.  

Sizlerden 2. ve 3. Periyot için de yeni seviyelerinizde 25 kitap okumanız istenecek. Ancak 

sertifikalarda bulunan bilgi sadece okunan kitap sayısı ve süresi. Bu nedenle alacağınız sertifikalarda 

okunan kitapların seviyesi ve ne zaman okunduğuna dair bir bilgi bulunmamakta.  

Örneğin, 1. Periyot 25 kitap okuyan öğrenci 2.Periyot için de 25 kitap okuduğunda sertifikasında 

toplam 50 kitap gözükecek. Aynı şekilde 1. Periyot 10 kitap okuyan öğrenci 2.Periyot için 20 kitap 

okuduğunda sertifikasında 30 kitap gözükecek ancak kaç kitap hangi seviyede ve kaç kitap 1.periyotta 

kaç kitap 2. Periyotta okuduğu bilgisini öğretim görevlisi anlayamayacak. 

Bu nedenle sizlerden 2. ve 3. Periyot için okuduğunuz kitapları belgelemek adına farklı bir yöntem 

kullanmanız istenmektedir. 

Bu yöntemde, ilk olarak Bookshelf’e giriş yaptığınızda açılan sayfadaki “READING DIARY” butonuna 

tıklamanız. 

 

 

Açılan sayfayı aşağıya kaydırdığınızda okuduğunuz kitapları göreceksiniz. 

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ydyo_af4fa.pdf


 

Burada sizlerden sayfanızın üst köşesindeki kullanıcı adınızı açık hale getirerek 2. Periyotta 

okuduğunuz tüm kitapları gösteren gerektiği kadar ekran görüntüsü (okuduğunuz kitap sayısı arttıkça 

alacağınız ekran görüntüsü artacaktır) alarak sınıfınızdan sorumlu öğretim görevlisine göndermektir. 

3. Periyot için de aynı uygulama yeni seviyenizin kitapları için yapılacaktır. Burada fark edeceğiniz 

üzere kitapların altında kitapların seviyesi, zaman ve okuma tarihini içeren bilgiler var. Bu bilgilerin 

görünür olduğundan emin olunuz. 

Örneğin, 

 

Bu şekilde sağ üst köşede kimliğiniz altta ise okuduğunuz kitaplar ve okuduğunuz seviye, tarih, süre 

çok açıkça görülecektir. 



 

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 Pre-Intermediate 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.  

 

Bütün aktivitelerdeki bu kısımları yapmanız gerekmektedir.  

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

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


 

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.  

 

Uzaktan Eğitim Boyunca Hazırlık Okulunda Okutulacak Dersler – Haftalık Ders 

Saati – Ders Materyali 

 

Seviye Ders Haftalık Ders Saati  Ders Materyali 

A1 Main Course (MC) 24 * ENGLISH FILE 
ELEMENTARY 4th Ed. 
* Oxford Digital 
Readers (A1-A2) (25 
tane) 

A2 Main Course (MC) 24 * ENGLISH FILE 
PREINTERMEDIATE 
4th Ed. 
* Oxford Digital 
Readers (A2-B1) (25 
tane) 

B1 Main Course (MC) 24 * 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. 

 

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirme ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara 

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

 

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

