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SINAV HAZIRLAMA BİRİMİ 
ORYANTASYON SUNUMU



ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLIK PROGRAMINI GEÇME 
KRİTERLERİ

 Yıl sonunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yıl içinde yapılan 
bütün değerlendirmelerin ortalamasının % 40’ı ve yeterlik sınavında 
alınan notun % 60’ı toplamının, bilim alanı yabancı dil olan 
bölümlerde 70, % 100 yabancı dilde eğitim yapan bölümlerde 65 
(İktisat İngilizce hariç; İktisat İngilizce bölümünde geçme notu 60) ve 
%30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda ise 55 (Şehir 
bölge planlama hariç; şehir bölge planlama için geçme notu 65) ve 
üzeri olması gerekmektedir. 

*Yeterlik sınavının değerlendirmeye alınabilmesi için öğrencinin 
notunun en az 50 olması gerekmektedir.  



YIL İÇİ DEĞERLENDİRME

Sınavlar - sınav sayıları/yüzdeleri

3 Achievement + 1 Speaking : % 40

4 Quiz : % 20

4 Writing quiz : % 16

Teacher assessment : % 14 (%10 + %4)

Project work : % 10



Sınavlar – sınav tarihleri / 1

1.achievement: 28-29 Kasım 2019

2.achievement: 9-10 Ocak 2020

3.achievement: 02-03 Nisan 2020

Yıl sonu proficiency : 02-03-04 Haziran 2020

Speaking: 20/21 Şubat 2020



Sınavlar – sınav tarihleri /2

1.quiz: 22 Ekim 2019

2.quiz: 10 Aralık 2019

3.quiz: 10 Mart 2020

4.quiz: 28 Nisan 2020 

1.writing quiz: 05 Kasım 2019

2.writing quiz: 24 Aralık 2019

3.writing quiz: 24 Mart 2020

4.writing quiz: 12 Mayıs 2020



Sınav içerikleri

Yıl içi sınavlarının ( achievement ve quiz ) içerikleri coursebook ve 
workbook’tan alınabileceği gibi bunların dışındaki kaynaklardan da 
hazırlanabilecektir.



Achievement sınavları

 Yıl boyunca 3 tane uygulanır.

Her sınavın ağırlığı %10’dur.

Uygulandığı günlerde ders yapılmaz.

 Bu sınavlar ‘use of english, listening ve reading’ bölümlerinden 
oluşmaktadır ancak 3. sınavda bunlara ek olarak ‘ writing’ bölümü de 
olacaktır.



Cevap kağıdı



Quizler

 Yıl boyunca 4 tane olup Salı günleri uygulanır.

1.öğretim:  salı günü   4. saat            

2. öğretim: salı günü   2. saat

Her sınavın ağırlığı %5’tir.

Uygulandığı günlerde ders yapılır.

 Bu sınavlar derste kullanılan kaynaklarda çalışılan konuları ve dil 
becerilerini test eder.



Writing quizler

 Yıl boyunca 4 tane olup Salı günleri uygulanır.

1.öğretim:  salı günü   4. saat            

2. öğretim: salı günü   2. saat

Her sınavın ağırlığı %4’tir.

Uygulandığı günlerde ders yapılır.

 Bu sınavlar derste kullanılan kaynaklarda çalışılan writing konularını 
test eder.



Sınav uygulamaları

• Tüm sınavlar sınav hazırlama birimi tarafından merkezi olarak 
hazırlanır ve uygulanır.

• Kaçırılan quizlerin ve writing quizlerin telafisi yoktur. Rapor geçerli 
değildir.

• Kaçırılan achievement sınavlarının onaylı/geçerli sağlık raporu 
getirildiği takdirde telafisi vardır. Sınav hazırlama birimi sınava 
giremeyen öğrenciyi sınava alacaktır.



Sınav uygulamaları

• Tüm sınavlar öğretim görevlileri tarafından değerlendirilir. Öğretim 
görevlileri quizlerin ve writing quizlerin sonuçlarını derste ve dijitalde 
ilan eder. 

• Achievement sınav sonuçları ise yalnızca dijital sistemde ilan edilir.

• Sınavlarda cep telefonları toplanır.



Yıl içi speaking sınavı

 1 adet uygulanır.

 Video ile kayda alınır.

 Ağırlığı %10’dur.

Uygulandığı günlerde ders yapılmaz.



Öğrenci Performans Değerlendirmesi

Öğretim görevlisi öğrencinin ders içi ve ders dışı performansını 
değerlendirmek için verdiği nottur.

Öğretim görevlisi notu kendi belirlediği kriterlere göre verir.

 Speaking dersi öğretim görevlisi kendi notunu diğer öğretim 
görevlilerinden bağımsız olarak verir.

 Bu değerlendirmenin yıllık ağırlığı %14’dür.

%14’ün %10’u main course hocaları tarafından %4’ü speaking hocaları 
tarafından verilir. 



Project Work

 Speaking hocaları tarafından yürütülür.

 İkinci dönemde uygulanır.

 Bu değerlendirmenin yıllık ağırlığı %10’dur.



Yıl sonu sınavı

 Yıl sonunda dersler bittikten sonraki hafta içinde yapılır.

 3 gün sürer.

Öğrencinin yıl sonu sınav notunun değerlendirmeye alınabilmesi için 
bu sınavdan alınan notun en az 50 olması gerekir.

 Bu sınavda bütün beceriler (use of english, listening, reading, writing
ve speaking) ölçülmektedir. 


