İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI
Öğrenci El Kitabı

“Just learning to think in another
language allows you to see your own
culture in a better viewpoint.”
GATES MCFADDEN
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ÖNSÖZ
Sevgili Öğrencilerimiz,
İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna Hoş geldiniz!
Üniversite hayatı bir başka, üniversite arkadaşlıkları paha biçilemez, Üniversite hocalarımın
bende emeği büyüktür diyeceğiniz bir bölümün ilk aşamasındasınız.
Bunların ilk başlama noktası olan İngilizce Hazırlık Programı’nda bizimle olduğunuz için çok
mutluyuz.
Bu el kitabını İngilizce Hazırlık Programı’nda sunulan eğitimi size tanıtmak için ve aklınızda
oluşabilecek her soruya cevap bulabilmesi için hazırladık.
Hazırlık El Kitabı’nda İngilizce Hazırlık Oryantasyon Programı, kitaplar, sınavlar, sizden
beklentilerimiz, dersler hakkında ve devamsızlık durumu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Hazırlık El Kitabı bugüne kadar öğrencilerin sorduğu sorular çerçevesinde hazırlanmıştır.
Burada yazmayan bir konu hakkındaki sorularınız için bize her zaman ulaşabilirsiniz.
Öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılı bir dönem dileriz.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
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1. İstanbul Gedik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı
Olarak Misyonumuz ve Vizyonumuz
1.1. Misyonumuz
Hızla gelişen dünyada değişen öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ve Avrupa Ortak Dil
Ölçütleri çerçevesinde ön görülen dil becerilerine bağlı kalarak; öğrencilerin ön lisans/lisans
öğrenimleri süresince ve sonrasında hem yazılı hem sözlü olarak kendilerini en iyi düzeyde
ifade edebilen; kültürel, sosyal ve mesleki yönden İngilizce iletişimde yeterli donanıma sahip
olmalarını sağlamaktır.

1.2. Vizyonumuz
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülke çapında yabancı dilde eğitim ve
öğrenim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmanın yanı sıra; dünya ülkelerinden gelen
öğrencilere, bireysel, toplumsal, mesleki ve eğitim alanlarında gereksinim duyacakları sözlü
ve yazılı yabancı dil becerilerini kazandırma imkânı sağlamak, dünya standartlarında, üst
düzey yabancı dil eğitimi sunmaktır.

2. İngilizce Hazırlık Programı
2.1. Amacımız
Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olan bölümlerinde ve programlarında okuyan öğrenciler
için İngilizce Yeterlilik Puanı zorunlu tutulmaktadır. Bu puana sahip olmayan öğrenciler
İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen derslere katılır ve bu dersler sonunda kendi
bölümüyle ilgili verilen dersleri anlama, verilen konularla ilgili akademik yazı yazabilme ve
sözlü olarak akıcı bir şekilde iletişim kurabilme becerisini kazanmaktadır. Ayrıca
öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programımızda okumayı seçebilir.
İngilizce Hazırlık Programı sonrasında dört yıl boyunca lisans derslerini de İngilizce alarak
genel İngilizcenin yanı sıra akademik İngilizce seviyelerini daha ileri düzeye taşıma imkânları
bulunmaktadır. Buna ek olarak; lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora
programlarına başvurmak istediklerinde var olan dil seviyeleri ile eğitim almakta zorluk
yaşamayacaklardır.
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2.2. Neden İngilizce?
Toplumların var oluş süreci içinde dil en temel iletişim aracıdır. Dil vasıtasıyla insanların
yaşam standartlarını arttırabildiği belirtilmektedir. Konu ile ilgili makaleleri okumak için
aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52644
https://www.tepav.org.tr/upload/files/13993885191.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_A
nalizi.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/804631
İngilizce’yi diğer dillerden ayıran bir özellik ise sadece bir coğrafi bölgede sınırlı
kalmamasıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin İngilizce bilen bir kişiyle karşılaşıp iletişim
kurmanız mümkündür. İngilizce’nin dünyanın her köşesine yayıldığı bilinen bir gerçektir.
İngilizce; Amerika, İngiltere, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda ve İskoçya’nın ana dili
olmasına rağmen 53’ü İngiliz milletler topluluğuna üye, toplamda 73 ülkede ortak ya da ana
dil olarak kullanıldığı belirtilmektedir.
İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerden bazıları aşağıda belirtilmektedir:
Singapur, Hindistan, Güney Afrika, İrlanda, Tanzanya, Filipinler, Kamerun, Hong-Kong,
Jamaika, Kenya, Madagaskar, Papua Yeni Gine, Nijerya, Sri Lanka, Uganda, Zambiya,
Gambiya, Malta, Somali, Bahama, Bermuda, Falkland Adaları, Fiji, Gana, Lesoto, Liberya.
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2.3. Peki İngilizce Konusunda Neler Yapmalısınız?
Ana dilinizi öğrenmek için nasıl bir süreç geçirdiyseniz yeni dil öğrenmeye başladığınızda da
bunu kendinize sürekli hatırlatın. Bir dili öğrenmek emek ve zaman ister. O yüzden; sadece 1
hafta gibi kısa sürede her şeye hâkim olamayacağınızı kendinize hatırlatın.
Sürekli ve düzenli ders çalışın.
Yanlış cevaplardan da doğruları öğrendiğinizi unutmayın ve yanlış yapmaktan korkmayın.
Anlamadığınızda sorun. Bizler burada sizin sorularınızı cevaplamak ve anlamsızlıkları
gidermek için varız.
İngilizce’yi ilgi alanlarınızla birleştirin. Unutmayın ana dilinizde yapmayı sevmediğiniz bir
şeyi İngilizce öğrenirken yaparsanız verim alamayabilirsiniz. Bu yüzden sevdiğiniz bir ilgi
alanı ile birleştirmek size iyi gelecektir.
Kitap okumayı seviyorsanız İngilizce romanlar okuyun. Resim yapmayı seviyorsanız
internete İngilizce ‘how to paint’ yazarak gelen aşamaları okuyun ve resim çizerken doğru
aşamaları takip edip etmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Müzik dinlemeyi seviyorsanız
İngilizce müzik dinlerken altyazı açın ve bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını kontrol edin.
Kısacası, dil öğrenmek keyiflidir. Tadını çıkarın.
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3. İngilizce Hazırlık Programı Genel Çerçevesi
3.1. İngilizce Hazırlık Programı Hakkında
İngilizce puanı olmayan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir. Eğitim öğretim yılı
başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 puan üzerinden 60 alan
öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve
yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar.
İngilizce puanı olarak ise YÖK’ün Kabul Ettiği Sınavlar aşağıda belirtilmektedir:
YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS

En az 55

5 yıl

TOEFL-IBT

En az 66

2 yıl

PTE (Pearson Test of English)

En az 50

2 yıl

CAE (Cambridge Advanced English)

En az C

Süresiz

CPE (Cambridge English Proficiency)

En az C

Süresiz

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olamayan öğrenciler Yabancı Dil Seviye Belirleme
Sınavına girerler. Aldıkları puanlara göre gruplandırma yapıldıktan sonra İngilizce hazırlık
eğitimine başlarlar.
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Belirleme sınavı tarihleri için
öğrencilerimizin web sitesinde yayınlanan akademik takvime bakmaları gerekmektedir.
Hazırlık öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu %85 tir. Devamsızlık sınırının kaç ders
saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında oryantasyon programında öğrencilere bildirilir.
Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim başlamadan önce, ara sınav, ödev ve başarı koşullarını
yazılı bir şekilde öğrencilere oryantasyon programında bildirir.
İngilizce Hazırlık Programı’na başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı
atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan
yardım alabilirsiniz. İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencinin bulunduğu seviye ve
öğrencinin danışman hocası bilgisi oryantasyon programında verilir.
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3.2. İngilizce Hazırlık Oryantasyon Programı Hakkında
Akademik takvimde belirtilen tarihte Oryantasyon Programı yapılmaktadır. Oryantasyon
Programı’nda öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili tüm soruların cevabına
ulaşabilirler. Bu yüzden; Oryantasyon Programına katılmaları önemlidir. Yabancı Dil Seviye
Belirleme Sınavına girdikten sonra öğrenciler Oryantasyon Programı’nda hangi seviyede
olduklarını, ders programlarını, hangi kitapları kullanmaları gerektiğini, devamsızlık
oranı ve İngilizce Hazırlık Programı’nın genel işleyişi hakkında bilgilere ulaşabilirler.
İngilizce Hazırlık öğrencilerimiz ile dönem başında derslere ve üniversiteye adapte olmaları
amacıyla Oryantasyon Programı yapılmaktadır.

8

3.3. İngilizce Hazırlık Programı Seviyeleri
İngilizce Hazırlık okuyacak öğrenciler öncelikle Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına
girmelidir. Öğrenciler sınav puanına göre kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilmektedir.
İngilizce Hazırlık seviyeleri aşağıdaki gibidir:

B2 Level

B1+ Level

B1 Level

A1 Level - A2 Level

3.4. İngilizce Hazırlık Program Çıktısı
İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için program çıktıları
aşağıda belirtilmektedir:
1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B2 seviyesinde İngilizce dilinde yeterliliğe sahip
olmak
2. Mesleki, eğitici ve gündelik yaşam ile ilgili açıkca yazılan metinleri anlamak ve analiz
etmek
3. Mesleki, eğitici ve gündelik yaşam ile ilgili konularda akıcı ve doğru bir şekilde
kendini ifade edebilmek ve karşı tarafın fikirlerini zorlanmadan anlayabilmek
4. Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini okuyarak ve dinleyerek anlama ve
soyut somut konulara kendi fikrini açıkça ifade edebilerek yazabilmek ve
konuşabilmek
5. İngilizce verilen derslerde not alma ve aldığı notlardaki önemli noktaları belirtme
6. Uzmanlık ya da ilgi duyduğu konular hakkında sunum yapabilme ve bu konuda sınıf
içi tartışmalara aktif bir şekilde katılabilmek
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3.5. İngilizce Hazırlık Programı’nda Ders Kitaplarının Orijinal Olması
İngilizce Hazırlık Programı’nda fotokopi (Korsan) kitap kullanmak hukuki açıdan kesinlikle
yasaktır ve buna izin verilmeyecektir. Sınıflarda kullanılan ders materyallerinin orijinal
olması yasal uygulamalar açısından önemlidir.
Öğrencinin tespit edilen fotokopi (Korsan) kitap kullanımı ile ilgili karşılaşabileceği ağır
hukuksal yaptırım ve cezalardan İstanbul Gedik Üniversitesi ve İngilizce Hazırlık
Programı’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur, tamamıyla bizzat öğrencinin kendisi
sorumludur. Online uygulamalar için ORİJİNAL KİTAP kullanılması gerekmektedir.
Online alıştırmaların yapılması öğrencinin kendi bireysel tekrarına katkıda bulunacaktır. Her
sınıfın danışman hocası online alıştırmaların raporunu değerlendirerek yıl sonu öğrencilere
puan vermektedir. Öğrencinin online alıştırmalardan alacağı puan yıl sonu notunu %10
oranında etkileyecektir.
Dönem başında online alıştırmaya nasıl ulaşılacağı ve sistemin nasıl kullanılacağı hakkında
oryantasyon programı düzenlenmektedir. Kitabın online alıştırmasının oryantasyon programı
ile ilgili sınıfın danışmanı duyuru yapar ve oryantasyon programına katılmak öğrenciler için
zorunludur.

3.6. İngilizce Hazırlık Programı Sınavları
Bir akademik yıl içerisinde 4 ara sınav (mid-term) yapılmaktadır.
Akademik yıl içerisinde yapılacak olan tüm sınavlar öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi,
okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde hazırlanmaktadır.
Öğretim elemanlarının kararları doğrultusunda dönem içinde haberli veya habersiz anlık
sınavlar (quizes- pop quizes) yapılabilir. Habersiz sınavların tarihi önceden haber verilmez.
Sınav öncesi kurallara dair ilgili dersin öğretim görevlisi duyuru yapar.

Sınav öncesi öğrencilerimiz telefonlarını sessize alarak öğretmen masasına bırakırlar.
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3.7. İngilizce Hazırlık Başarı Kriterleri
İngilizce Hazırlık öğrencilerinin dönem boyunca ara sınav, yazılı ödev, pop quiz ve katılım
gibi kriterleri tamamlayarak hepsinin ortalamasından 60 puan almaları gerekmektedir. Bu
kriterlerin ortalaması 60 ve üstü olan öğrenciler yılsonunda yapılacak olan Yabancı Dil
Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 60 ve üstü not
alan öğrenciler ise fakülteye gitmeye hak kazanırlar.
Bu kriterler sonucunda 60’i tamamlayamayan ya da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 60 ve
üstü not alamayan öğrenciler Eylül ayında yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına
girebilirler.

3.8. Derslere Devamsızlık Durumu
Devam zorunluluğu, ders saatleri toplamının %85’idir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler
hazırlık sınıfından başarısız sayılarak yıl tekrarı yapmak durumunda kalacaklardır.
Derse geç gelen öğrenci “yok” yazılır. Bu yüzden; öğrencilerin ders saatinde sınıflarında
olmaları önemlidir. Öğrenciler devam durumlarını OBS sistemi üzerinden takip etmekle
sorumludurlar.
Devamsızlık limiti dönemle sınırlıdır. Güz döneminde kullanılmayan devamsızlık limiti bahar
dönemine aktarılmamaktadır.

4. Yaz Okulu
4.1. Yaz Okulu Süreci
Yaz Okulu akademik takvimde ilan edilmiş olan tarihte başlar ve 7 hafta sürer. Yaz okuluna
isteyen öğrenciler devam edebilirler. Yıl içi not ortalamaları 50 puan ve üzeri olan ve daha
önce Yeterlilik Sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler devam edebilirler.
Yaz okuluna kayıt olan öğrenciler için devam zorunluluğu % 85’tir. Öğrenciler Yaz Okulu
sonunda, yaz okulu sonu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınava girebilmek için,
öğrencilerin devam koşulunu sağlamaları gereklidir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı başarı notu
100 üzerinden 70 puandır.

5. Yönerge Dışında Uyulması Gereken Kurallar
İngilizce Hazırlık Programı’nda her sınıfa bir danışman hoca atanır ve Oryantasyon
Programı’nda sınıfların danışman hoca bilgileri verilir. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe
ihtiyaç duyulan konularda öğrencilerimiz danışman hocasından yardım alabilmektedir.
Eğitim-Öğretim yılı başında ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Çalışmaların
öğretim elemanlarının yönlendirdiği şekilde yapılması ve istenilen zamanda teslim edilmesi
beklenir. Öğrenciler ödev, sınav, sunum teslim tarihlerini kontrol etmekten sorumludurlar.
Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma ve diğer aktivitelere katılabilirler.
Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.
Devamsızlık kullanılması gereken bir hak değildir. Bu yüzden; devamsızlık saatini sonuna
kadar kullanmalarına gerek yoktur.
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Öğrenciler derslere o dersin materyaliyle gelmek zorundadırlar. Kitap veya diğer ders
malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı bu
durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.
Öğrencilerimiz sınavları, dersleri ve diğer akademik soruları için danışmanları ve Yabancı
Diller Yüksekokulu ile iletişime geçebilir.
Öğrencilerimiz online sistem ve teknik sorunlar ile ilgili guzem@gedik.edu.tr adresi ile
iletişime geçebilir ve bu konuda dersin danışmanını bilgilendirmesi gereklidir.

6. İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Sıkça Sorulan Sorular
6.1 İngilizce Hazırlık Programı derslerine kimler katılabilir?
Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran ve İngilizce Yeterlilik
Sınavından geçerli puanı alamayan öğrenciler zorunlu olarak İngilizce Hazırlık Programı’na
katılırlar.
6.2 Eğitim dili Türkçe olan bir bölüme kayıt oldum; ama İngilizce Hazırlık okumak istiyorum.
Ne yapmalıyım?
Kayıt esnasında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na katılmak istediğinizi ilgili
birimlere belirtmelisiniz.
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6.3. Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme/programa kayıt yaptırdım. Ancak İngilizcem çok iyi ve
İngilizce Hazırlık okumayı düşünmüyorum. Ne yapmalıyım?
Kayıt esnasında Yabancı Diller Yüksekokulu standına gelip İngilizce Yeterlilik Sınavına
katılmak istediğinizi belirtmelisiniz. Eğer okula gelemiyorsanız, Yabancı Diller Yüksekokul
sekreterliğine İngilizce Yeterlilik Sınavına katılmak istediğinizi belirtip isim yazdırmanız
gerekmektedir. İngilizce Yeterlilik Sınav tarihleri ve bilgilendirme için web sitemizin
duyurular bölümünü takip etmelisiniz.
https://www.gedik.edu.tr/category/duyurular
6.4. İngilizce Yeterlilik Sınavı nedir?
İngilizce Yeterlilik Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü İngilizce olan tüm
öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan
yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 60 puan ve üstü alan öğrencilerin İngilizce
seviyeleri yeterli görülüp direkt bölümlerine başlama hakkı verilir. Sınava girmeyen ya da 60
puan ve üstü alamayan öğrenciler ise zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na katılırlar ve
İngilizce seviyelerini yeterli düzeye taşımak için yoğun İngilizce eğitimi alırlar.
6.5. Hangi dil belgelerini ve puanlarını gösterirsem İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeden
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirim?
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından aşağıdaki tabloda yer alan puanları alanlar,
belgelendirme ve geçerlilik süresini aşmama koşuluyla yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden
muaf tutulurlar.
YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS

55

5 yıl

TOEFL-IBT

66

2 yıl

PTE (Pearson Test of English)

50

2 yıl

CAE (Cambridge Advanced English)

C

Süresiz

CPE (Cambridge English Proficiency)

C

Süresiz

6.6. Eğitim dili İngilizce olan bir bölüme/programa kayıt yaptırdım. Ancak İngilizcem çok kötü
ve İngilizce Hazırlık kesinlikle okumalıyım. İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorunda
mıyım?
Hayır. Eğer İngilizce seviyeniz yeterli düzeyde değil ise İngilizce Yeterlilik Sınavına
girmenizi önermemekteyiz. İngilizce Hazırlık için Seviye Belirleme Sınavına girmenizi
öneririz.
6.7. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı nedir?
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü İngilizce olan
tüm öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan
yapılır ve sonuçları açıklanır. İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girmeyen ya da yeterli puanı
alamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmeden önce İngilizce
seviyelerinin belirlenmesi için bu sınava girmeleri gerekmektedir. Sınavdan aldıkları puanlara
göre uygun seviyedeki sınıflara yerleştirilirler.
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6.8. İngilizce Seviye Belirleme Sınavına girmek zorunda mıyım?
Size uygun olan seviyedeki sınıfa yerleşmeniz için Seviye Belirleme Sınavına girmeniz
gerekmektedir. Eğer sınava girmezseniz en alt seviyede bulunan sınıfta eğitim almaya
başlarsınız.
6.9. Hangi sınıfa yerleştirildiğimi nasıl öğrenebilirim?
Dersler başlamadan önce düzenlenen Oryantasyon Programı’nda öğrencilere hangi sınıfta
oldukları ve ders programı bilgisi verilmektedir.
6.10.

Oryantasyon Programı nedir ve katılmak zorunda mıyım?
Oryantasyon Programı’nda İngilizce Hazırlık sürecine dair bilgilendirilirsiniz. Hangi seviyede
derse başlayacağınız, ders programınız, ders kitaplarınız, danışmanlarınız ve devamsızlık ile
ilgili soruların cevaplarına Oryantasyon Programı’nda ulaşabilirsiniz. Bu yüzden; katılmanız
çok önemlidir.

6.11.

İngilizce Hazırlık Programı’nın süresi nedir?
İngilizce hazırlık sınıfı bir eğitim-öğretim yılı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Eğitimöğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal
süresi yetmiş iş günüdür. Sınav haftaları veya günleri bu süreye dahil değildir.

6.12. İngilizce Hazırlık Programı’nda kullanılan kitaplar nelerdir ve nereden temin
edebilirim?
İngilizce Hazırlık Programı’nda kullanılan kitaplar ve nereden temin edileceği konusunda
öğrencilerimiz Oryantasyon Programı’nda bilgilendirilmektedirler.
6.13.

İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunluluğu var mı?
Evet. Hazırlık öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu %85tir. Devamsızlık sınırının kaç
ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir.

6.14.

Kaç saat devamsızlığım olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Öğrenciler, derse devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edebilirler.
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

6.15.

Devamsızlık limitini aşarsam ne olur?
Eğer öğrenciler devamsızlık limitini aşarlarsa yıl sonunda yapılan son ara sınava ve İngilizce
Yeterlilik Sınavına girme hakkını kaybederler.

6.16. Devamsızlıktan kaldığım için Haziran ayında düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavına
katılamadım. Bir sonraki sınava girebilir miyim?
Evet. Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirsiniz.
6.17. İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilmek için yeterli puanı toplayamadım. Bir sonraki
sınava ne zaman girebilirim?
Eylül ayında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirsiniz.
6.18.

İki yıl içinde zorunlu Hazırlık Programı’ndan başarısız oldum. Ne yapmalıyım?
Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin yerleştikleri programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler; talep etmeleri halinde
Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversitede
eşdeğer bir program bulunmaması ve talep etmeleri durumunda; ÖSYM tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının,
yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması
şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilir.
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6.19. İngilizce Yeterlilik Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Yabancı Dil Dersleri
Muafiyet Sınavı tarihlerini nereden öğrenebilirim?
Sınav tarihlerini Üniversitemizin Akademik takviminden öğrenebilirsiniz. Bu sınavların
telafisi yapılmadığı için tüm öğrencilerin belirtilen tarihte sınava girmesi gerekmektedir.
https://www.gedik.edu.tr/ogrenciler/kayitli-ogrenciler/akademik-takvim
6.20.

Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı nedir?
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü TÜRKÇE olan tüm öğrencilerimizin kendi
istekleri üzerine girdiği sınavdır. Güz dönemi başında ING101 Muafiyet Sınavı ve bahar
dönemi başında ING102 Muafiyet Sınavı olarak açılmaktadır.

6.21.

ING 101 Muafiyet Sınavı tam olarak nedir?
İngilizce Muafiyet Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü TÜRKÇE olan tüm
öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan
yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 55 puan ve üstü alan öğrenciler birinci sınıf güz
döneminde almalarının zorunlu olduğu İngilizce (ING101) dersinden muaf olurlar. Sınav
genel İngilizce bilgisini ölçen ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu sınava
girmeyenler ya da 55 puan sınırını geçemeyen öğrenciler birinci sınıfa başladıklarında
ING101 dersini güz döneminde almaları zorunludur.

6.22.

ING 102 Muafiyet Sınavı tam olarak nedir?
İngilizce Muafiyet Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü TÜRKÇE olan tüm
öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan
yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 55 puan ve üstü alan öğrenciler birinci sınıf
bahar döneminde almalarının zorunlu olduğu İngilizce (ING102) dersinden muaf olurlar.
Sınav genel İngilizce bilgisini ölçen ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu
sınava girmeyenler ya da 55 puan sınırını geçemeyen öğrenciler birinci sınıfa başladıklarında
ING102 dersini bahar döneminde almaları zorunludur.

6.23. ING101 Muafiyet Sınavına girdim ve muaf oldum. ING102 Muafiyet Sınavına da
girmem gerekli mi?
Evet. ING101 güz dönemini kapsamaktadır. ING102 ise bahar dönemini kapsamaktadır.
6.24.

ING101 ve ING102 Muafiyet Sınav Sonucumu ve harf notumu nasıl öğrenebilirim?
ING101 ve ING102 Muafiyet Sınav sonuçları web sitemizin duyurular bölümünde
yayınlanmaktadır. Aldığınız puanın harf notu bilgisine ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/not-araliklari.pdf

6.25. Bir yıl isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nda okudum ve İngilizce Yeterlilik
Sınavından başarılı oldum. ING101 ve ING102 muafiyet talebinde bulunabilir miyim?
İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı olan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı
Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf sayılırlar. Muaf olan öğrencilerin başarı notu AA
olarak öğrenci bilgi sistemine aktarılır.
6.26. Daha önce başka bir Üniversitede İngilizce Hazırlık eğitimi aldım ve başarıyla
tamamladım. İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak için ne yapmalıyım?
İstanbul Gedik Üniversitesi, yurtiçinde bulunan diğer üniversiteler ve KKTC’de bulunan
üniversitelerin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanların belgelendirilmesi
koşuluyla puanları üç yıl süreyle geçerlidir. Eğer belgeniz 3 yılın üzerindeyse İstanbul Gedik
Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavına katılmanız gerekmektedir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi’nde belirtildiği gibi öğrenciler kayıt
yaptırdıkları yarıyılda/yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarından almış
ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren on beş gün içerisinde muafiyet başvurusu yapmak zorundadır.
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Muafiyet başvurusu bir kez yapılır. Muafiyeti reddedilen ve süresi içerisinde başvurusu
yapılmayan derslerden muafiyet talep edilemez.
Öğrenci, ilgili dekanlığa/müdürlüğe daha önce almış ve başarmış olduğu ders/derslerin
hangilerinden muafiyet talep ettiğine ilişik bir form dilekçe ve ekinde daha önce öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve not durum belgesi
(transkript) ile başvurmak zorundadır. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge ile yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmaz

7. Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında
7.1. Online Oryantasyon
Covid-19 pandemi sürecinde alınan önlemlerden biri eğitimin online yapılmasıdır. Bu
doğrultuda; öğrencilerimize her türlü bilgi mail yoluyla ve uzaktan eğitim sistemi mesaj
yoluyla iletilmektedir. Bu yüzden; öğrencilerimiz okula kayıt oldukları anda güncel mail
adreslerini ve telefon numaralarını vermeleri gerekmektedir.
İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı öğrencilere Oryantasyon Programı’ndan önce Zoom
linki gönderilir ve öğrencilerimizin belirtilen saatte Zoom’a katılmaları beklenir.
Öğrencilerimiz Zoom’a katıldıktan sonra isterlerse kameralarını açabilir. Siz ise ekranda hem
oryantasyon sunumunu hem de size sunumu anlatan öğretim görevlisini görebilirsiniz. Arka
planda ise sizin chat kısmına yazdığınız soruları cevaplayan hocalarımız bulunmaktadır.
İngilizce Hazırlık Programı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra ise sizin uzaktan eğitim
sisteminde bir derse nasıl katılacağınız, ödev nasıl teslim edeceğiniz, hocanıza nasıl mesaj
göndereceğiniz kısaca sisteme dair her şey uzaktan eğitimden sorumlu hocamız tarafından
anlatılacaktır. Oryantasyon Programı’na katılmanız sistemi daha iyi anlamanıza yardımcı
olmaktadır.

Online oryantasyonun arka planı
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7.2. Online Ders
Öğrencilerimizin uzaktan eğitim dersine katılabilmesi için aşağıdaki linke tıklamaları
gerekmektedir.
https://ue.gedik.edu.tr/
Kullanıcı adı ve şifresi öğrenci işleri tarafından verilmektedir. Gedik OBS sistemi ile aynı
kullanıcı adı ve şifre geçerlidir.
Uzaktan eğitim sisteminde senkron ders yapılmaktadır. Yani dersiniz pazartesi günü saat
09:00’da başlıyorsa sizin de saat 09:00’da bilgisayar başında olup sistemi açıp hocanızı
dinlemeniz ve sorduğu sorulara chat kısmından cevap vermeniz beklenmektedir. Dersin
olduğu gün ve saatte sistemde ilgili derse tıklandığında öğrencimiz Sanal Sınıf yazısı
görecektir ve buna tıklaması gerekmektedir.

8. Uzaktan Eğitim Genel Bilgilendirme Hakkında
Ortak dersler ATA101, TUR101, ING101 ilan edildiği üzere mevcut şekilde yürütülecektir.
GUZEM Uzaktan Eğitim Sistemiyle derslerin yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının
sahip olması gereken teknik donanım aşağıdaki gibidir;





Masaüstü ya da dizüstü bilgisayar,
İnternet bağlantısı,
Google Chrome web tarayıcısı,
Dahili ya da harici web kamerası ve mikrofon.

GUZEM Uzaktan Eğitim Sistemiyle derslerin yürütülebilmesi için öğrencilerin sahip olması
gereken teknik donanım aşağıdaki gibidir;





Masaüstü veya dizüstü bilgisayar, tablet ve benzeri akıllı cihaz,
İnternet bağlantısı,
Google Chrome web tarayıcısı,
Dahili ya da harici hoparlör, web kamerası ve mikrofon.

GUZEM web sayfası ve iletişim bilgileri;





Sistem erişim linki: ue.gedik.edu.tr
Teknik destek: A Blok 8. Kat – mail adresi : guzem@gedik.edu.tr
Telefon: 444 5 438 – Dahili: 1197
GSM: 0534 893 89 72
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8. İngilizce Hazırlık Programı’na Yolu Düşen Öğrencilerimizin
Görüşleri

Ahmet ÖZENİR
İstanbul Gedik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfına 2017 yılında başladım. 2018 Haziran
ayına kadar geçen bu süreçte bizlerden yardımını esirgemeden İngilizce öğrenmemizi
sağlayan ve çeşitli sınıf içi aktiviteleriyle bu süreci kolaylaştıran akademisyenlerimize
teşekkürlerimi sunarım. İngilizce Yeterlilik sınavımı başarı ile geçmemin akabinde
Mekatronik Mühendisliği bölümüne başladım. 2018 yılından bu yana okuduğum bölümümde
okulumuzdan birçok akademisyenle tanışma fırsatı buldum. Her biri kendi alanında uzman ve
çeşitli endüstrilerde çalışma deneyimine sahip bölüm öğretmenlerimiz bizler için dersleri ve
içerikleri öğretme çabasını fazlasıyla vermektedirler. Şu an 2. Sınıfın yaz tatilinde stajımı
yaptığım firmada yarı zamanlı çalışan olarak devam etmekteyim. Bir öğrenci olarak
öğrencilere vereceğim tavsiye; okulumuzun akademik kadrosu ve sağladığı imkânlara
sarılarak yapacakları en iyi biçimde güçlü bir gelişime devam etmeleridir.

Ahmet Faruk YARIKBAŞ
İstanbul Gedik Üniversitesinin tecrübeli hazırlık kadrosu ve istediğim bölümün %100
İngilizce olması üniversite seçimimde büyük rol oynadı. Mekatronik Mühendisliği otomasyon
kontrol ve mekaniği bir arada bulundurduğu için ilgi çekiciydi. Hazırlık sınıfına devam
ederken kendimi geliştirme ve farklı insanlarla tanışma fırsatı yakaladım. Tavsiyem
hazırlıktaki zamanınızı iyi kullanınız. Dersleri hem eğlenceli hem de bir o kadar öğretici
geçen hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum.
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Berk DEMİRCİ
2018 yılında İstanbul Gedik Üniversitesinde Mekatronik Mühendisliği İngilizce bölümünü
okumak için geldim. Teknolojiye küçüklüğümden beri hep merakım olmuştur. O yüzdende
teknolojiye geniş bir perspektiften bakmak için Mekatronik Mühendisliği benim için en uygun
bölümdü. Herkesin bildiği gibi küresel bir dünyada yaşıyoruz. Mesleğimizi uluslararası
düzeyde yapmak için İngilizce bilmenin çok önemli olduğunu biliyordum. İstanbul Gedik
Üniversitesi’ni de gerek İngilizce eğitimi gerek mühendislik eğitimindeki değerli akademik
kadrosu için seçtim. İngilizce öğrenmek için hazırlık sınıfına başladım ve ilk kurdan sonuna
kadar okuma, yazma, konuşma konusunda kapsamlı bir şekilde kendimi geliştirdim. Özellikle
yabancı hocalar tarafından verilen konuşma kulüpleri çok faydalı olmuştu. Herkese
İngilizcesini geliştirmesi konusunda İstanbul Gedik Üniversitesi’ne güvenebileceğini
içtenlikle söyleyebilirim. Hazırlık öğrencilerine tavsiyem kendilerine sağlanan tüm
imkânlardan yararlanarak kendilerini geliştirmeleridir.

Ece KARLI
Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünde okuyorum. 2019 yılında hazırlık sınıfına katıldım.
İstanbul Gedik Üniversitesinin akademik kadrosu ve eğitimi iyiydi. Ayrıca ders kaynakları
çok verimliydi. Bence buradaki en önemli etken derslerimize katılan hocalarımızdı.
Hocalarımızın karakterlerinin disiplinli, eğlenceli ve enerjik olduğunu söyleyebilirim. Son
olarak öğrencilere tavsiyem; istikrarlı çalışmaları ve disiplinli olmalarıdır.
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Emre KÜÇÜKOSMAN
İstanbul Gedik Üniversitesine 2014’te İngilizce hazırlık programıyla başladım. Ek
tercihlerden dolayı 2 ay geç kalmama rağmen geri kaldığım konuları hocalarımızın verdiği ek
derslerle kapattım. Gerek yapılan yoğun konuşma aktiviteleri gerek doğru yönlendirmeler ve
tavsiyeler ile konuların detayı ve takibi sayesinde İngilizceyi yetkin şekilde kullanmayı
öğrendim.

Enes DUKAN
2018 yılında Mekatronik Mühendisliği bölümü öncesi 1 yıl İngilizce hazırlık okudum. Bu bir
yılda hem yabancı hem yerli hocalarımla İngilizce’ye iki farklı perspektiften bakma şansım
oldu. Bu sayede sadece İngilizce öğrenmekle kalmadım, ilkokuldan beri süregelen
yabancılarla konuşma özgüvensizliğimi de aştım. Sınıf mevcudunun az olması hocaların
öğrencilerle tek tek ilgilenmesi ve herkesin eksiklerini söylemesi bizim için ayrı bir şanstı.
Bölüme geçtiğimde aldığım eğitim sayesinde hem dersleri anlamada hem de yabancı
arkadaşlarımla anlaşmada bir zorluk çekmedim.
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Hüseyin BULUT
2017 yılında liseden mezun olduğumda, hem istediğim bölümün akademik kadrosundan hem
de eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı İstanbul Gedik Üniversitesini tercih ettim.
Hazırlık sınıfına başladığımda İngilizce seviyem A1 bile değilken, hocalarımın üzerimdeki
emekleri sayesinde C seviyesine taşıdığım İngilizcem ile hazırlık sınıfından mezun oldum.
Öğrencilere altın cümlem: Bir şeyi gerçekten başarmayı istiyorsanız içinde bulunduğunuz
durumu en ufak ayrıntısına kadar kendiniz için fırsata çevirmelisiniz.

Oğuz Can SAZLI
2013-2014 eğitim öğretim yılında İngilizce hazırlık programına katıldım. İngilizce hem eğitim
hayatım hem de iş hayatım için çok önemliydi. Öncelikle hazırlık programı çok eğlenceli ve
keyifliydi. Aynı zamanda tecrübeli akademik kadrosu ve disiplinli eğitimi sayesinde
İngilizcemi belirgin bir şekilde geliştirdim. Sonraki eğitim hayatımda bu programın çok
faydasını gördüm. Sadece eğitim hayatımda değil iş hayatına adım attıktan sonrada hazırlık
programının avantajlarını yaşadım. Öğrencilere tavsiyem eğlenerek İngilizce öğrenmek ve
profesyonel hayata bir adım önce başlamak için İstanbul Gedik Üniversitesi hazırlık
programının tüm imkânlarından faydalanmalıdırlar.
21

Rabia Yağmur AKSOY
İstanbul Gedik Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılında İngilizce Hazırlık Programında
okudum. İngilizceyi akademik olarak öğrenmek çok önemli olduğu için İngilizce bir program
tercih ettim. Üniversite sınavına hazırlanırken yaşadığım stresten sonra benim için keyifli ve
güzel bir yıl oldu. Hocalarımız eğlenceli ve enerjik olduğu için şanslıydık. Çünkü böylece
dersler çok verimli geçti. Eğer tercih ederseniz, hem iyi arkadaşlıklar kurabilir hem de yeni
bir dil öğrenebilirsiniz.

Tuğçe İrem BAYRAM
2019-2020 yılları arasında İngilizce hazırlık programına katıldım. Akademik kadrosu çok
iyiydi. İkinci dönem online olmasına rağmen dersler hiç aksamadı. Çok fazla pratik
yapabildik. İstanbul Gedik Üniversitesi İngilizce hazırlık programına iyi ki katılmışım. Tüm
imkânları sağladılar ve kendimi geliştirdim. Kesinlikle katılmanızı ve bu eğitimden
faydalanmanızı tavsiye ediyorum.
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Tuğçe YAZGAN
Üniversitemizde 2. sınıf mekatronik mühendisliği öğrencisiyim. Mekatronik Mühendisliği
bölümünü seçerken İngilizce eğitim vermesinden dolayı İstanbul Gedik Üniversitesini tercih
ettim. Kişisel gelişimimi destekleyen çeşitli yarışmalarla ve üniversitemizdeki akademik
kadrosunun profesyonelliği ile hazırlık eğitimimi tamamladım. Öğrenci arkadaşlarıma
tavsiyem, fakülte hayatlarında bir adım önde olabilmek için hazırlık eğitiminin fırsat ve
avantajlarından mutlaka yararlanmalarıdır.

Tunay ÖZKAN
2013-2014 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandığım da İngilizce
hazırlık sınıfında eğitim görmeye başladım. Gerek eğitim kadrosu ve konumu itibariyle ilk
sıradaki tercihimdi. İngilizce hazırlık akademisyen kadrosu gayet eğitici ve eğlenceli bir
şekilde eğitim almamızı sağladı. Böylece hazırlık programını başarılı bir şekilde tamamladım.
Öğrencilere tavsiyem hazırlık bölümündeki güler yüzlü ve anlayışlı hocaların değerini
bilmeleri ve düzenli çalışmalarıdır.
23

9. Öğrencilerimiz ve Biz
Kampüs içinde bizi her yerde görebilirsiniz. İngilizce Hazırlık Programı sonrasında da
yürüdüğünüz yolda her daim desteğimiz sizinledir.

Oxford University Press Türkiye tarafından bu sene
ikincisi düzenlenen “Üniversitelerarası Kitap Okuma
Yarışması”na Türkiye genelinde teslim edilen 7500
projeden Öğr. Görevlimiz Merve Turhan ve sınıf
arkadaşlarının desteğiyle, hazırlık sınıfı öğrencimiz
Tuğçe Yazgan Türkiye 4.’sü olmuştur.
04 – 05 Mayıs tarihlerinde “Oxford Readers’
Academy (ORA) Reading Competition for Higher
Education Institutions 2018-2019” etkinliğinde
öğrencimiz katılım sertifikasını almıştır.
Etkinlik
boyunca
düzenlenen
workshop’a
katılan Öğr. Görevlimiz Merve Turhan ve
öğrencimiz Tuğçe Yazgan, yaratıcı senaryo yazımı
ve video çekim tekniklerine dair bilgiler edindi.
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Kış bahçesinde ders sonrası İngilizce Hazırlık öğrencilerimizle

İngilizce Hazırlık öğrencilerimizle ders sonrası kutlama
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İngilizce hazırlık öğrencilerimizle ders sonrası keyifli bir an

Sivil havacılık ve kabin hizmetleri bölümü öğrencilerimizle ders sonrası
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Ders Sonrası Biz

İnce Düşünceli Öğrencilerimiz
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ING402 dersini alan Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerimizle bir akşam gezmesi

ING402 dersini alan Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerimizle bir anı
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Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri öğrencilerimizin mezuniyetinden bir anı

Yabancı Diller Yüksekokul Danışma Kurulu
Yabancı Diller Yüksekokul Danışma Kurulu
1.

Öğr. Gör. Merve TURHAN

Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Vekili

2.

Öğr. Gör. Feyza AYGÜN

YDYO Öğretim Görevlisi (İstanbul Gedik Üniversitesi)

3.

Stephen MOROZ

Quantum Transition Danışmanlık Eğitim Hizmet ve Yatırım Ltd. Şirketi

4.

Öğr. Gör. Ayşegül ALTINKAYA

YDYO Öğretim Görevlisi (Piri Reis Üniversitesi)

5.

Dr. Ayşegül LİMAN KABAN

YDYO Öğretim Görevlisi (Bahçeşehir Üniversitesi)
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Öğr. Tğm. İrem ÜNER

YDYO Öğr. Tğm. (Milli Savunma Üniversitesi-Deniz Harp Okulu)

Önemli İletişim Bilgileri
YDYO Adres

Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No:1-3-5 Yakacık 34876
Kartal/İstanbul

YDYO Yerleşke
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YDYO Telefon
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info@gedik.edu.tr

Gedik Instagram
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