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Yiiksekokul Kurulumuz, Miidiir Prof. Dr. Htiseyin Can ERKIN'in baqkanhlrnda toplanarak
aga[rdaki karcrlan almt gtrr.

Karar z 72-l- Yiiksekokulumuzda bir e[itim-dfretim yh, her biri 8 hafta siiren Gtiz 1, Giz2,
Bahar 1 ve Bahar 2 olmakiJ'zerc ddrt geyrek donemden oluqur. Hanrhkprogramrnda kurlar ve
dtizeyleri qu gekildedir:

Ll :

TemelDizey (A1 Elementary),
L2: Alt OrtaDizey (A2 Pre-Intermediate),
L3 = Orta Ditzey 1 (B1 Intermediate 1),
L4: OrtaDijzey 2 (Bl lntermediate 2),

L4 Plus : L4 kurunu baganyla tamamlayan dlrenciler igin Yeterlik Srnavma
hazrrlanma kuru

O[rencilerin dil drizeyleri efitim-o[retim yrh bagrnda uygulanan Dizey Belirleme Srnavt
sonucuna gdre belirlenir ve L1 (A1) ,L2 (A2) ve L3 (B1) kurlarrna yerlegtirilirler. Herhangi
bir mazeretle Diizey Belirleme Smavr'na girmeyen olrenciler dil ofrenimlerine Giiz 1
ddneminde L1 kurunda baglar.

Tiim hazrrhk srnrflannda haftahk ders saati toplam 23 saat olup giinlere gdre da[rhmr
ibidir:
SAATLER
PAZARTESI
1. Ders
9:30-10:L5

SALI

CARSAMBA

PERSEMBE

CUMA

1. Ders

1. Ders

1. Ders

1. Ders

10:25-1L:10

2. Ders

2. Ders

2. Ders

2. Ders

2. Ders

Llz20-12205

3. Ders

3. Ders

3. Ders

3. Ders

3. Ders

12205-13220

OGIn ARASI
13:20-14:05

4. Ders

4. Ders

4. Ders

4. Ders

14:15-15:00

5. Ders

5. Ders

5. Ders

5. Ders

Her kurda 8 haftahk geyrek ddnem boyunca aga[rdaki deferlendirme yontemleri uygulamr:
. 2 Ara Smav (Achievement Test) (%80)
. 1 Mini Sozlii Srnav (Mini Oral Exam) (%20)
Bu deferlendirmeler sonucunda hesaplanan Kur igi Bagarr puaru en az 60 (altmrg) olan ve kur
igi devam kogulunu yerine getiren ofrenciler Kur Atlama Srnavrna girmeye hak kazamr.

Kur Atlama Smavt okuma-anlama, dinleme- anlama, yazmabecerisi, dil kullammr (dil bilgisi,
kelime bilgisi) ve konugma becerisinden olugur. Srnavdan en az 60 (altmrg) puan alan
ofirenciler bir iist kura yerlegtirilir.
Kur Atlama Smavt sdzlti ve yazh olarak iki bdliimde uygulanrr. Kur Atlama Smavr puaruna
Sozlti Bdliim Yo2j,Yazir Boliim ise %80 olarak etki eder.
Bu deferlendirmeler sonucunda

(Tekrar kurlarr dahil) Ll, L2 ve L3 kuru ci[rencileri bir iist kura gegmek igin aga[rdaki
koqullarr sa[lamak durumundadr:
1- Kur Atlama Smavrna girme kogulunu saflamak (Kur igi bagarr puanl en az 60
(altmrg) olan ve devam kogulunu saplayan ofrenciler)
2- Kur Atlama Srnavmdan en az 60 (altmrq) puan almak. (Online tekrar kurlarrnda
y alntzca bu kogul aranlr.)

Bu kogullan saflayamayan iifrenciler aynr kuru tekrar ederler. ilk tekrar kuru yiiz
yize, ikinci ve sonraki tekrar kurlarr ise online platformda uygulanrr.
(Tekrar kurlan dahil) L4 kuru oprencileri lisans d[renimlerine baglamak igin agafrdaki
kogullarr sallamak durumundadr:
1- Yeterlik Smavrna girme kogulunu saflamak (Kur igi bagarr puant en az 60 (altmrq)
olan ve devam kogulunu saflayan L4 kuru ofrencileri, devam koqulunu yerine getiren L4 Plus
kuru <ifrencileri)
2- Yeterlik Smavtndan, Yo30 ingilizce ile olretim yaprlan programlara kayrth
o[rencilerin 100 tam puan tizerinden enaz 60 (altmrg) puan, ofretim dili tamamen ingilizce
olan programlara kayrth ofrencilerin ise 100 tam puan iizerinden en az 70 (yetmiqlpuun
almak.
Bu koqullarr sa$ayamayan tifrenciler L4 kurunu tekrar ederler. L4 tekrar kurlarrnrn
tiimii yrd.z yize uygulanrr.
Tiim hazrrltk srnrflarrnda Ytiksekokul Yonetim Kurulu tarafindan onaylanmrg, belgeli ve
gegerli bt mazereti olmakstzm smavlara girmeyen dfrenciler telafi smavlna afuwtaz.
Mazeretilraporu gegerli bulunan cilrencilere duyurulan tarihte telafi srnavr verilir. Telafi
stnavlart, Kur Atlama Srnavlarr (Gateway) ile Yeterlik Srnavlarrnrn (Proficiency) telafisi

yoktur.

2018-2019 e[itim-ci[retim yrhnda Ytiksekokulumuzda hazrrhk srnrflarr igin yaprlacak olan
Giiz Yeterlik ve Bahar Yeterlik Stnavlarma agafrdaki koqullarr yerine getiren ofrenciler
g irmeye hak kazanac akl ardr :
-2018 giriqli ci[rencilerden,L4 / L4 Repeat kurunda kur igi devam kogulunu yerine getiren
ve kur igi baqan puanr en az 60 (altmrg) puan olanlar, L4 Plus kurunda kayrth rilrencilerden
devam kogulunu yerine getirenler
-2017 giriqli ofrencilerden,
-ikinci yrllarrnda Hazrrhk Programma yeniden kayrt yaptrrarak bulunduklarr kurlarda
(hangi kurda olduklarr fark etmeksizin), Kur Atlama Srnavrni girme kogullarrnr saflayanlar
(devam kogulunu yerine getiren ve kur igi bagarr puaru en az 60 (altmrg) olranlar),
-ikinci yrllarrnda Hanrhk Programma yiniden kayrt yaphruruk b.rlunduklarr Online
tekrar kurlarrnda Kur Atlama Smavmdan en az 60 (altmrg) puan alanlar (Online tekrar
kurlarrnda devam kogulu aranrnaz ve kur igi de$erlendirme yapinlmaz),
-ikinci yrllannda Hazrrhk Programma yeniden kayrt yaptrrmayarak smava drgarrdan
hazrlanmayr ter c ih e den ci [r enc i I eri n ttimii.

E

Yeterlik Smavmdan, yo30 ingilizce ile cifretim yaprlan programlara kayrth dlrenciler ile
istege balh hanrhk srnrfi ci[rencilerinin 100 tam puan tizerinden en az 60 (altmrg) puan,
6[retim dili tamamen ingilizce olan programlara kayrth <igrencilerin ise 100 tam puan
rizerinden en az 70 (yetmig) puan almalarr gerekmektedir.

Universitemiz ile iligigi kesilmig dfrencilerimizden 2547 sayit Yiiksekofretim Kanunu'nun
44.maddesinin (c) bendinden faydalanarak e[itim-ogretim yrk baqrnda uygulanan Di,tzey
Belirleme Smavma girmek isteyenlerin Hazrrhk programmda devam kogulunu yerine
getirmeleri gerekmektedir. Devam kogulunu yerine getirdifini beyan eden olrenciler smava
girmek istediklerini bildiren bir dilekge ile Yiiksekokul Ofrenci iqleri Birimine bagvurur.
O[rencilerin devam durumu sistemden kontrol edilir ve agafrda detaylarr agrklanan devam
kogulunu yerine getirip getirmedi[i belirlenir. Baqvurusu ve beyam kabul edilen dlrenciler
slnav listesine almrr. Online tekrar kurlarr o[rencinin devamrrun tespiti srasrnda
deferlendirm ey e alnmaz.
Her e[itim-ci[retim yrhnda ddrt geyrek donem (Gtiz 1, Giz 2, Bahar I, Bahar 2) olmasr
nedeniyle bu maddeden faydalanmak isteyen ofrencilerin aqalrdaki kogullardan en az birini
kargrlamasr gerekir:
a) Hanrhk programma kayrt yaptrrdrklarr ilk yrl, dcirt geyrek ddnem iginde en az iki geyrek
ddnem derslere devam eden ve devam kogulunu yerine getiren ci[renciler,
b) ilk yi Hanrltk programrnda herhangi bir nedenle baqansrz olan ci[rencilerden ikinci
yrllarrnda Hazrrhk smtfina yeniden kayrt yaptrrarak dcirt geyrek donem iginde en aziki geyrek
donem derslere devam eden ve devam kogulunu yerine getiren dlrenciler.

Filoloji programlarrna kayrth o[rencilerin Giiz Yeterlik slnau puanl Birinci Yarryrl (Gi.iz)
d<inem igi ortalamalan dikkate almmadan deferlendirilecektir. Eski ve yeni kayrth her bir
ofrenci devam zorunlulufunu yerine getirmek koqulu ile bu slnava girme hakkrna sahiptir.
Birinci yarryrlda devam kogulunu yerine getirmeyen ofrenciler yrlsonuna kadar derslere
devam edemezler; GUz ve Bahar Yeterlik smavlarrna giremezler. Ikinci Yarryrlda devam
kogulunu yerine getirmeyen dfrenciler ise aynr yarryrlda derslere devam edemezler ve Bahar
Yeterlik Smavma giremezler. Giz Yeterlik Smavr igerigi tiim yrhn programml kapsar ve B2
drizeyindedir. Gi.iz Yeterlik Smavr Scizlii veYaz:Irr olmak iizere 2 aqamadan olugur. Yeterlik
Smavt bagan puanl, birinci a$amarun o/o2}'si ile ikinci a$amamn %80'inin toplamrndan olugur.
Bu gekilde hesaplanan puan 70 (yetmiq) ve iizeri ise ci[renci bagarrh kabul edilecektir. Yrl igi
Baqarr puam, Birinci Yanyrl ve ikinci Yarryrl bagarr puamrun %50'si ahnarukhesaplanrr. Her
iki yarryrhn ortalamast Bahar Yeterlik Smavmm %50'sine eklenir ve o[rencinin yrlsonu
bagart puanl belirlenir. Bahar Yeterlik Smavr sonucunda hesaplanan Yrlsonu Bagarr Puanr 70
(yetmig) ve iizeri ise olrenci bagarrh kabul edilir.

Filoloji hazrrhk smtflannda elitim-ofretim yrh iki yarryrldan olugur ve her

yarryrlda

aga[rdaki de[erlendirme yontemleri kullanrlrr:
2 Ara Smav (%40)
4 Krsa Smav (%20)
Sozlii Srnav (%20)
YazmaDosyasr (%20)
rr Puanrnrn
Yarryrl Bagan Notu

Ara Smavlar
%

40

*

Ktsa Suravlar

%20

*

Sozli.i

Srnav

%20

+

YazmaDosyast

%20

Yrl Igi Bagarr Puanr

Birinci Yarryrl Bagarr
%50

rl Puanrnrn Hesa
Yrlsonu Bagarr Puanr
Yrl igi Bagan
%50

Puanr

Ikinci Yarryrl Bagarr Puanr
%50

Bahar Yeterlik Smavr Puanr

%50

Filoloji Hazrrhk Programma 2018-2019 efitim-<i[retim yrhmn bahar yarryrhnda kayrt
yaptlran eski kayrth cifrencilerin ytlsonu bagarr puanl aga[rda belirtilen qekilde hesaplarur:
Ytlsonu Bagart Puant: Bahar Yarryrh Bagarr Puanr Yo50 + Bahar Yeterlik Smavr Puanr

o/o50

Universitemiz ile iligifi kesilmig Filoloji Hazrrhk Programrna kayrth dlrencilerimizden254T
sayrlr Yi.iksekd[retim Kanunu'nun 44.maddesinin (c) bendinden faydalanarak elitim-o[retim
yrlr bagrnda uygulanan Dizey Belirleme Smavma girmek isteyenlerin Hazrhk programrnda
devam kogulunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Devam kogulunu yerine getirdilini beyan
eden d[renciler smava girmek istediklerini bildiren bir dilekge ile Yi.iksekokul Ogrenci iqleri
Birimine bagvurur. O[rencilerin devam durumu sistemden kontrol edilir ve agagrda detaylarr
agrklanan devam koqulunu yerine getirip getirmedi[i belirlenir. Bagvurusu ve beyanr kabul
edilen o[renciler smav listesine almrr.
Filoloji hazrrhk programrnda her e[itim-o[retim yrhnda iki dcinem (Giiz-Bahar) olmasr
nedeniyle bu maddeden faydalanmak isteyen d[rencilerin agafirdaki kogullardan en az birrnt
karqrlamasr gerekir:
a) Hanrhk programma kayrt yaptrrdrklarr ilk yrl, iki donem (Giiz ve Bahar) derslere devam
eden ve devam kogulunu yerine getiren o[renciler,
b) ilk yi Hazrhk programrnda herhangi bir nedenle bagarrsrz olan o[rencilerden ikinci
yrllarrnda Hazrrhk smtfina yeniden kayrt yaptrrarak iki donem (Giiz ve Bahar) derslere devam
eden ve devam kogulunu yerine getiren ofrenciler.

Stnav notuna itiraz yalnzca yartyrl sonu veya yrlsonu srnavlarr igin yaprhr ve Ankara
Universitesi On-Lisans ve Lisans Efitim Ogrltim Ytinetmelifinin 40. Maddesi uygulanrr.
MADDE 40 - (1) Srnav kAprtlarmm ve srnav not gizelgelerinin ilgili birimlere verilmesinden ve
ilanrndan sonra maddi hata drgrnda not de[igtirilmez.
(2) O[renciler maddi hata itirazr igin srnav sonuglarmrn ilanrndan itibaren yedi ig gi.inii iginde ilgili
birime yazir olarak bagvururlar. Gerekti[inde, ilgili yonetim kurulunca dersin sorumlu ogretim
elemantntn/elemanlartnrn da gciriigi.i almarak, snav kAfrtlannda ve srnav not gizelgelerinde maddi bir
hata belirlenirse diizeltilir. Sonug en geg on beg giin iginde ilgili ciprencilere duyurulur.
(3) Stiresi iqinde yaprlmayan rnaddi hataitirazlan deferlendirmeye ahnmaz.
Yi.iksekokul Kurulu tarafindan onerilen ve Universitemiz Senato'su tarafindan onaylanan karar gereli
ulusal/uluslararasr stnavlarm Yeterlik suravlarr ile denkli[i sitemizde duyurulmugtur. Denklifi kabul
edilen smavlarm iiniversitelere ait smav merkezlerinde ahnmrg olmasr gerekir.
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