Yabancı Dil Hazırlık Kitapçığı

Yüksekokulumuz, küreselleşen dünyada,
kültürlerarası iletişimi gerçekleştiren
yabancı dil eğitimini sunar.
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Yabancı Dil Eğitim Sınavı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları yabancı bir dilde öğretim gören
öğrencilere, yabancı dilde akademik faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma
ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı, bunun yanında, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim
kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Meslek Yüksekokulu, yabancı dil eğitiminde Avrupa
Birliği Ortak Çerçeve Programı’na - Common European Framework (CEF) uyumlu olmak üzere dört farklı
içerikten oluşan Yarıyıl Sistemi uygulamaktadır.
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programına kayıtlı öğrencilerin tamamlaması gereken asgari seviye
B2’dir (Vantage). İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan diğer programların hazırlık sınıfını başarıyla
tamamlamaması durumunda kendi programının birinci sınıfından eğitimine başlayabilmektedirler.
Hazırlık Sınıfında yerleştirme yapılabilmesi için öncelikle Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na girilmesi
gerekir. Bu nedenle, Yüksekokula ilk defa kayıt olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak
öğrenciye, akademik yılın başlangıcında, (Yeni kayıt dönemi web sitemizden duyurulacaktır.) dil seviyesini
belirlemeye yönelik olarak Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı yapılır. Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na
girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına yerleştirilir. Öğrenci, bu şekilde yerleştirildiği hazırlık sınıfına
itiraz edemeyeceği gibi daha sonra Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı almayı da talep edemez.
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Yarıyıl Sistemi(İngilizce Hazırlık Programı)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, temel düzeyden üst düzeye kadar
sağlanan içeriği yarıyıl sistemi dahilinde sunmaktadır. İki modülün birleşik içerikte sunulduğu yarıyıl
sisteminde, öğrenciler her yarıyılda toplam 16 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi
tutulurlar. 16 haftalık iki yarıyıl boyunca sunulan içerikten başarılı olan öğrenciler ön lisans öğrenimlerine
başlayabileceklerdir.
Ingilizce Hazırlık Programında da başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden istenilen tüm
akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. Programda
derslere devam zorunluluğu vardır. Her iki yarıyılın toplamında yüzde 20’nin üzerinde devamsızlık yapan
öğrenciler yıl tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir yılı başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin devam
ettikleri yıl boyunca alacakları kısa sınavlar, vize sınavı ve dönem sonu final sınavından elde ettikleri notların
ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın
altında olan öğrenciler başarısız olurlar.
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Ölçme ve Değerlendirme
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin, hedef yabancı dili, düzeylerine uygun gruplarda, düzeylerine
uygun eğitim kaynaklarıyla öğrenmeleri, başarılarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda,
akademik yılın başında uygulanan Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı sonrasında başlayan öğretim süreci, 4
Modül süresince dil becerilerinin tümü ölçülerek sürdürülmektedir.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ölçme-değerlendirme araçları çeşitlilik göstermektedir. Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfı Ölçme Değerlendirme ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan ve/veya uluslararası üçüncü
kurum ve kuruluşlardan temin edilen sınavlar, kağıt üzerinde (paper based), yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem de sözlü olarak uygulanabilmektedir. Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin takibi
ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde dört seviyedeki
başarı ölçümü ve yeterliliğini belirlemek için Modül Sonu Sınavı yapılır.
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Sınav Türleri
Final Sınavı
Final Sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfında dönem dersleri tamamlandıktan sonra ve her seviye için bir kere
olmak üzere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde yapılır. Final Sınavları, dilbilgisi,
okuma-anlama, dinleme- anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade bölümlerinden oluşur. Devam şartını
yerine getirmeyen öğrenci, ilgili ikinci dönem sonunda yapılan Final Sınavına giremez.
Kısa sınavlar (Quiz)
Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfında, her dönemde en az 4 (dört) kere olmak üzere Ölçme
Değerlendirme ve Materyal Geliştirme Birimi tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde
yapılır. Kısa sınavlar; kağıt üzerinde, test olarak veya sınıf içi okuma konuları üzerine
yazma (writing quiz), vb. şekilde de yapılabilir.
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize), her seviyede bir kere olmak üzere toplam dört sınav
olarak uygulanır.
Başarı ve Değerlendirme
İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde iki yarıyıl bazlı başarı ölçümü yapılır.
Akademik yılı başarıyla tamamlayan öğrenci birinci sınıfa geçer. Başarı notu
aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır:
Ara Sınavlar %25, Finaller %35, Küçük sınavlar %20, Ödev v.b. % 20 olarak
hesaplanır.
Başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).
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Derslere Devam Zorunluluğu
Yabancı Dil Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır ve ilk ders gününden itibaren devam kayıtları
alınmaktadır. İngilizce Hazırlık sınıfında, akademik yıl boyunca yüzde 20 devamsızlık limitini aşan
öğrenciler yıl sonu final sınavına giremezler ve derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ders devamlılığına ilişkin genel prensipleri aşağıdaki gibidir:
a.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü ders faaliyetlerine (ödev, proje, internet
tabanlı sınıf kaydı, vb.) katılım zorunludur.
b.
Öğrencilerin toplam iki yarıyıl içinde % 80 oranında derse devam zorunluluğu vardır. Sağlık
kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 15 oranındaki mazeret
içinde değerlendirilir.
c.
İki yarıyıl içinde % 20 oranından fazla derse mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak devam etmeyen
veya edemeyen öğrenci, “devamsız” sayılarak bulundukları sınıfta “başarısız” olur.
d.
Öğretim elemanları, her derste öğrencilerin yoklama listesine imzalarını alarak derslere devamı takip
ve kontrol eder. Akademik yılı tamamladıktan sonra geriye dönük yapılan devam itirazları değerlendirilmez.
Devam kayıtlarında dersin öğretim elemanının tuttuğu kayıt esastır ve devam itirazlarında sadece maddi
hatalar dikkate alınır.
e.
Akademik yılın başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen ve temin edilen, dersin işlenişi
için gerekli ders materyalleri olmadan derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse gelen öğrenci
o ders saati için yok sayılarak derse kabul edilmez.
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Disiplin Süreci
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin cezasını gerektirebilecek en temel sebepler ders/sınav
düzenini bozmak, dersin öğretim elemanına ve/veya diğer öğrencilere karşı küçük düşürücü ifade
kullanmak, sözlü hakarette bulunmak, sınavlarda kopya çekmek ve/veya kopyaya teşebbüs ve demirbaş
malzemelere zarar vermektir. Yukarıda belirtilen ve benzeri eylemlere karışan öğrenciler hakkında,
Yüksekokul Müdürlüğünce atanan soruşturmacı tarafından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince disiplin soruşturması açılır. Başlıca disiplin suçları için
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince öngörülen disiplin cezaları şu şekildedir:

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları
a) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların
düzenini bozmak,
b) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını
Gerektiren Disiplin Suçları
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak
veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
c) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü
veya yazılı eylemlerde bulunmak
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Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin
Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
c) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek
veya bilişim sistemine zarar vermek,
d) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl Için Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları
a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel
olmak,
b) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel
olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

Disiplin Suçunun Tekerrürü
(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
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Sıkça Sorulan Sorular
1. Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavına girmek mecburi midir?
Evet. Yabancı dil yeterliliğinin ispatı niteliğinde olan Seviye Tespit ve Yeterlilik
Sınavına, bölümü Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik olan tüm programlara kayıtlı
öğrencilerin katılması zorunludur ve öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar.

2. Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavına daha sonraki bir tarihte girmem mümkün
müdür?
STYS, sadece belirlenen günde yapılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin sınavı ileri bir
tarihe ertelemeleri mümkün olmayacaktır.

3. Kayıtlı olduğum programın eğitim dili Türkçe ise isteğe bağlı olarak Hazırlık
Sınıfına devam edebilir miyim?
Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler de istekleri doğrultusunda
İngilizce Hazırlık programına sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler. Sertifika
öğrencileri için öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl bitiminde Hazırlık
Sınıfında başarılı olan öğrencilere Başarı ve Yeterlilik Sertifikası verilir.

4. Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf olabilir miyim?
Evet. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için, ÖSYM tarafından
belirlenen, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık
Sınıfından muaf olabilmek için geçerli olan sınavlara girip gerekli puanı alan
öğrenciler; öğretim yılı başında belgelerini öğrenci işleri birimine getirerek muafiyet
başvurusunda bulunabilirler.
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Konak Yerleşkesine Nasıl Giderim?

Qr Kodunu Telefonunuza Taratarak,
Yol Tarifi ve Haritaya Ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE:
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’una en yakın bulunan Kemer – Kemer 1
ve Kemer 2 duraklarından Geçen Hatlar :
34 - 35 - 39 - 42 - 44 - 45 - 46 - 302 - 466 – 838 numaralı otobüs hatlarıdır.
METRO İLE;
Basmane istasyonunda inerek 5 dk yürüme mesafesi ile ulaşabilirsiniz.
İZBAN İLE;
Kemer istasyonunda inerek 4 dk yürüme mesafesi ile ulaşabilirsiniz.
İZDENİZ İLE;
Konak Vapur islekelesinde inerek aktarma ile 302 OTOGAR – KONAK veya
35 BALLIKUYU – KONAK otobüsleri ile Kemer 1 durağında inerek
ulaşabilirsiniz.
*İzmir merkezli tüm noktalardan hususi araç ve toplu ulaşım planlarınız için http://izum.izmir.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Farkın Okurken Başlasın!

Qr Kodu Telefonunuza Taratıp,
Web Sayfamıza Erişebilirsiniz.

Konak Yerleşkesi:
Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak
No:8, 35230 Konak/İZMİR

kavram.edu.tr
tc.ikmyo

ikmyo

ikmyo

