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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

2021 - 2022 AKADEMİK DERS İÇERİKLERİ

A) İngilizce Hazırlık Programı (PREP)

1. İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim-öğretimin amacı, eğitim dili tamamen İngilizce
olan Tıp programına kayıt yaptıran öğrenciler için yabancı dilde zorunlu hazırlık
eğitimini sağlamaktır.

2. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının normal öğrenim süresi bir yıl, azami öğrenim
süresi iki yıldır. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin üniversiteden ilişiği kesilir.

B) Program Çıktıları
1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B2 düzeyine gelebilmek için gerekli olan temel

sözcük dağarcığına ve dilbilgisine hâkim olmak
2. İş, okul ve gündelik yaşamda karşılaşılabilecek, açık bir dille yazılmış İngilizce metinleri

ya da konuşmaları kavramak ve analiz etmek
3. Katıldığı derslerde etkin not tutabilmek ve bu notlarda öncelikli bilgileri seçebilmek
4. İş, okul ve gündelik yaşamla ilgili konularda kendini akıcı ve anlaşılabilir bir biçimde

ifade edebilmek
5. Çeşitli konularda kısa sunumlar verebilmek ve bu konularda sınıf içi tartışmalara

katılabilmek

C) Akademik Sistem

1. Hazırlık programının süresi güz ve bahar dönemlerinden oluşan bir akademik yıldır. Güz
ve bahar dönemleri 16 haftalık ders programlarından oluşmaktadır. Bir akademik yılda
toplam 32 haftalık ders eğitimi vardır.

2. Öğrenciler haftada asgari 20 saatlik bir İngilizce eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu
derslerin %80’i yüzyüze, %20’si çevrimiçi olarak yapılacaktır.

3. Bir ders saatinin süresi 40 dakikadır. Haftalık ders saatleri Pazartesi-Cuma günleri
arasında günlük 4 ders saati işlenecek şekilde dağılmıştır. Dersler 8:50’de başlayacak ve
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12:30’da bitecektir. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri eğitim yüz yüze yapılacaktır.
Perşembe ve Cuma günleri dersler çevrimiçi yapılacaktır.

4. İngilizce Hazırlık programındaki dersler ilk dönem PREP101, ikinci dönem PREP102
kodlarıyla verilmektedir.

5. Akademik yıl boyunca öğrencilerin derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Dönem
bazında değerlendirildiğinde, öğrenciler güz döneminde %80, bahar döneminde %80
oranında derslere katılmak zorundadırlar. Öğrenciler güz döneminde kullanmadıkları
devamsızlık haklarını bahar dönemine aktaramazlar.

6. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız olurlar ve derslere devam
edemezler ve final sınavına giremezler. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yılda
düzenlenecek olan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavından 65 ve üzeri puan alarak
hazırlık programından muaf tutulabilirler. Başarısız olan öğrenciler, eşdeğerliği
kurumumuzca kabul görmüş sınavlardan yeterlik puanı aldıklarını gösteren belgeleri
teslim etmedikleri takdirde 1 yıllık hazırlık eğitimlerine devam etmek zorundadırlar.
Tablo 1’de Hazırlık Okulu Ders İşleyişi özetlenmiştir.

Tablo 1: Hazırlık Okulu Ders İşleyişi

Ders PREP 101 (Güz) PREP102 (Bahar)

Saat Haftada 20 saat

Seviye Temel seviye (A2 - B2)

Ön koşul ve/veya yan koşul Yok

D) Ders İçerikleri

1. Dersler, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) bütün olarak verildiği ana
dersten ve yine dil becerilerinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri olarak
işlendiği yardımcı derslerden oluşmaktadır.

2. Ana derste, bütün dil becerilerine odaklanılmaktadır ve bu amaçla ders materyali olarak
dil becerilerine bütünleşik bir biçimde yer veren bir ders kitabı kullanılmaktadır. Tüm
seviye gruplarında kullanılan ders kitapları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Hazırlık Ders Kitapları

A2 ● Wide Angle (2) (Oxford University Press)

B1 ● Wide Angle (3) (Oxford University Press)
● Skillful (reading & writing 1) (Macmillan)

B2 ● Wide Angle (4 ve 5) (Oxford University Press)
● Skillful (reading & writing 2) (Macmillan)
● Skillful (speaking & writing 3) (Macmillan)

3. Akademik yıl boyunca öğrenciler 8 küçük sınav (quiz), 4 arasınav ve 1 final sınavına
gireceklerdir. Bu sınav notlarının ortalaması hesaplandığında 70 ve üzeri puan alan
öğrenciler hazırlık programını başarılı bir şekilde tamamlamış olacaklardır.

4. Akademik yıl boyunca uygulanan küçük sınavların mazeretleri bulunmamaktadır.
Raporlu olan öğrenciler için de bu telafi uygulanmamaktadır.

5. Öğrenciler raporlu oldukları takdirde akademik yıl boyunca yalnızca 1 arasınavın
mazeretine katılma hakkına sahiptirler.

6. Dönem içinde yapılacak olan tüm sınavların tarih ve saatleri sene başında öğrencilere
akademik takvimle birlikte duyurulacaktır.

E) Ders Programı

Tablo 3: 2021-2022 Yabancı Dil Hazırlık Okulu Haftalık Ders Programı Çizelgesi

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

08:50-09:30 Yüzyüze Yüzyüze Yüzyüze Yüzyüze Online

09:50-10:30 // // // // //

10:50-11:30 // // // // //

11:50-12:30 // // // // //
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F) Ders Tanımı

Bu dersler, genel İngilizce öğretimini hedeflemektedir ve öğrencilerin dil yeterlilik seviyesini
geliştirmek için düzenlenmiştir. Derslerin hedefi, Güz ve Bahar yarıyılını kapsayan süre boyunca
öğrencileri A2 seviyesinden başlayıp B2 seviyesine gelerek İngilizce bilgilerini arttırmalarına
yardımcı olmaktır. Dersler, küçük sınavlar, ara sınavlar ve ders içerisindeki çeşitli alıştırmalar ve
ödevlerle öğrencilerin dört dil becerisini (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) geliştirmektedir
ve böylece etkin ve bağımsız öğrenmeyi sağlamaktadır.

G) Hedefler:

Dersin öğrenme çıktıları ve yetileri çerçevesindeki hedefler aşağıdaki gibidir:

1. Temel dilbilgisi yapılarını öğrenmek
2. İngilizce ve İngilizce konuşulan kültürlerle ilgili farkındalık kazanmak
3. Bir dil olarak İngilizce’nin nasıl işlediğini temel düzeyden başlayarak en üst seviye dahil

olmak üzere anlamak
4. İngilizcedeki zamanları kullanarak temel konuları betimlemek, anlatmak ve bu konularla

ilgili soru sormak ve cevap vermek için İngilizce’yi yeterli düzeyde konuşabilmek
5. Kısa konuşmalar ve okuma parçalarında yer alan temel fikirleri ve destekleyici detayları

yeterli derecede kavrayabilmek
6. İngilizce’nin sesletimini ve tonlamasını çalışmak
7. Resmi ve gayri resmi mektup ve paragraf yazmak
8. Günlük konuşmada temel düzeyde iletişim kurabilecek seviyede kelime bilgisi edinmek

H) Ders Materyalleri:

1.Güz Yarıyıl Dönemi
1) Wide Angle (2) (Oxford University Press)
2) Wide Angle (3) (Oxford University Press)
3) Skillful (reading and writing 1) (Macmillan)

2.Bahar Yarıyıl Dönemi
1) Wide Angle (4) (Oxford University Press)
2) Skillful (reading and writing 2) (Macmillan)
3) Wide Angle (4) (Oxford University Press)
4) Skillful (speaking & writing 3) (Macmillan)
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I) Ders İlkeleri:
1. Derse Katılma Koşulları: Öğrencilerin düzenli olarak derse devam etmeleri ve derse

zamanında gelmeleri beklenmektedir. Bütün öğrencilerimizin pandemi sürecini sağlıklı
bir şekilde yönetmek için belirlenen kurallara uyması gerekmektedir. Etkili bir şekilde
dersi takip edebilmek için, her öğrenci ders materyallerinin tümünü (derste kullanılan
kitaplar) derse getirmek zorundadır. Ders esnasında cep telefonu kullanımı ders
aktivitelerinde gerekmediği sürece kesinlikle yasaktır.

J) Notlandırma Tablosu
● Öğrencilerin notları Tablo 4’te belirtilmiş olan yüzdelik dilime göre hesaplanmaktadır.

Tablo 4: Notlandırma Sistemi

Notlandırma Sistemi Yüzdelik dilime göre not dağılımı

Küçük sınavlar (8 Quiz) 15/100

Ödevler 5/100

Katılım 5/100

Arasınav (4 sınav) 35/100

Final 40/100

Toplam 100/100


