YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE DİL EĞİTİM PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. İngilizce Hazırlık Sınıfını okumak zorunlu mudur?
 Evet, eğitim dili %100 İngilizce olan bölümler için İngilizce Hazırlık Sınıfını okumak
zorunludur.
2. İngilizce Hazırlık dersleri Döşemealtı Kampüsünde mi verilir?
 Hayır. Hazırlık Sınıfı dersleri Güllük Şehir Yerleşkesi Kampüsünde verilir. Güllük Şehir
Yerleşkesi adresini Antalya Bilim Üniversitesi web sitesinde görebilirsiniz.
3. İngilizce Hazırlık Programının süresi nedir?
 İngilizce Hazırlık Programının süresi 1 (bir) akademik yıldır. Azami süre ise 2 (iki)
akademik yıldır. Bir akademik yılsonunda başarılı olan öğrenciler, fakültedeki ilgili
programlarına başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise İngilizce hazırlık sınıfını 1 (bir)
akademik yıl daha tekrar ederler. İkinci akademik yılın sonunda da başarılı olamayan
öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
4. Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim?
 Evet, isteyen öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırabilirler.
5. İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu var mıdır?
 Evet, İngilizce hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır.
6. İngilizce Hazırlık Programını Güz yarıyılında başarılı bir şekilde tamamlarsam Bahar
yarıyılında fakülteden ders alabilir miyim?
 Evet, Hazırlık Muafiyet Sınavı’ndan (B2 Sınavı) geçerli puanı alır ya da B2 seviyesini
başarı ile tamamlarsanız Bahar yarıyılında fakülteye kayıt yaptırıp bölüm derslerini
alabilirsiniz. B2 İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler sonrasında İngilizce
hazırlık sınıfında eğitim görmeye devam edemezler.
7. İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için girmem gereken sınavlar
nelerdir?
İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılabilmek için Hazırlık Muafiyet Sınavı’na (B2
Sınavı) girmeniz gerekmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın örneğine
1

https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/yabanci-diller-yuksekokulu
/icerik/ingilizce-dil-egitim-programi/ornek-b2-sinavi linkinden ulaşabilirsiniz.
8. Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılmadan Hazırlık Sınıfından muaf sayılma
şansım var mı?
Evet;
 YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarından 65;
 TOEFL IBT sınavından 78;
 PTE AKADEMİ sınavından 67 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfından
muaf sayılırlar.
9. İngilizce bilmiyorum, Düzey Belirleme Sınavına girmesem olur mu?
 Eğitim dili İngilizce olan İngilizce Lisans bölümünde okuyacak tüm öğrencilerin
seviyelerine göre sınıflarına sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için düzey belirleme
sınavına girmeleri zorunludur.
10. İngilizce düzey belirleme sınavının tarihi, saati, yeri nedir?
 İngilizce düzey belirleme sınavı her akademik yılın başında öğrencilerin kayıt yaptırdığı
gün önceden bildirilen saatlerde ve sınıflarda Döşemealtı Yerleşkesinde yapılır. Sınav
sonucunuzu Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik
Takvimi’nde belirtildiği tarihte, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
web sayfası “Duyurular” kısmından öğrenebilirsiniz.
11. İngilizce Seviye Belirleme Sınavının içeriği nedir?
 Düzey belirleme sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:
a. Dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan
oluşan çevrimiçi sınav
b. Çevrimiçi sınavda belirlenen düzeye göre belirlenen yazılı bir sınav
12. İngilizce dil eğitim programında öğrenciler düzeylerine göre sınıflarına nasıl
yerleştiriliyorlar?
 Antalya Bilim Üniversitesi'nde öğrenim hakkı kazanan öğrenciler YDYO İngilizce düzey
belirleme sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından B1 (orta) düzeyi ve
üzerinde puan alan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak için İngilizce
yeterlik sınavına girme hakkı kazanırlar. İngilizce yeterlik sınavında başarı notu 70’tir.
Düzey belirleme sınavında seviyeleri B1 (orta) seviyenin altında çıkan öğrenciler hazırlık
sınıflarına yerleştirilirler.
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13. İngilizce Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerede ilan edilir?
 Sonuçlar, sınav günü öğretim görevlileri tarafından sınavın yapıldığı salonda ilan edilir.
14. Hazırlık Muafiyet Sınavı (B2 Sınavı) bir akademik yıl içerisinde kaç kere düzenlenir?
 B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda
olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek
kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK tarafından belirlenen tarihe kadar üniversiteye
kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı
yapılabilir.
15. Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için İngilizce Seviye Belirleme
Sınavından kaç puan almam gerekir?
 Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) katılabilmek için, İngilizce Seviye Belirleme
Sınavından B1 ve üzeri seviyesinde puan alınması gerekir.
16. İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak için B2 Sınavından kaç puan almam gerekir?
 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.
17. Hazırlık Muafiyet Sınavının (B2 Sınavı) içeriği nedir?
 B2 Sınavı 4 ana bölümden oluşmaktadır.
1. Okuma (10 puan): Öğrencilerin 2 adet okuma parçasını okumaları ve o parçalarla
ilgili açık uçlu soruları cevaplaması gerekmektedir.
2. Dinleme (10 puan): Öğrencilerin bir tane ders metni (lecture) ve 1 tane diyalog
dinlemeleri ve dinledikleri dinleme parçalarına ait açık uçlu soruları cevaplaması
gerekmektedir.
3. Yazma (20 puan): Öğrencilerin 350-500 kelimelik bir kompozisyon yazmaları
gerekmektedir.
4. Konuşma (20 puan): Öğrenciler bu bölümde 2 adet soruya cevap verirler ve her soru
için 2 dakika konuşmaları gerekmektedir.
Örnek B2 Sınavına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://antalya.edu.tr/tr/fakulte-ve-enstituler/yabanci-diller-yuksekokulu/icerik/ingilizcedil-egitim-programi/ornek-b2-sinavi
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Eğitim – Öğretim – Sınavlar – Derslere Devam Süresi
18. Ders saatlerini ve sınıfımı nereden öğrenebilirim?
 Ders saatleri ve sınıflar, dersler başlamadan önce öğrencilere e-posta yoluyla bildirilir.
Ayrıca, tüm sınıf listeleri ve ders saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu Güllük Yerleşkesi
girişindeki duyuru panosunda ilan edilir.
19. Hazırlık sınıfı ders materyallerini nereden temin edebilirim?
 Derslerin ilk haftası ilgili yayınevi tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu’nda kitap
satışları yapılmaktadır. Kitap satışları ayrıca ilgili yayınevinin web sitesinden çevrim içi
olarak da yapılmaktadır.
20. İngilizce Hazırlık Sınıfı derslerine devam zorunluluğu var mı?
 Evet, derslere raporlu, raporsuz %80 devam zorunluluğu vardır. Bu sınırı aşan
öğrenciler bulundukları seviyeyi tekrar ederler.
21. Devamsızlık saatini nasıl öğrenebilirim?
 Devamsızlıklarınızı “https://ubs.antalya.edu.tr/ ” adresinden öğrenebilirsiniz.
22. Devamsızlık sınırını aşarsam Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) girebilir miyim?
 Hayır, devamsızlık sınırı aşan öğrenciler Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı)
giremezler.
23. Hazırlık Sınıfının ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Gelecek dönem
hazırlık öğrenimime devam edebilir miyim?
 Evet, ikinci yılda da devam edebilirsiniz.
24. Güz yarıyılı sonunda İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) girebilmem için
koşullar nelerdir?
1. B1 seviyesini başarı ile tamamlamış olmak ya da B2 seviyesinde okuyor olmak.
2. Derslere %80 oranında devam koşulunu sağlamış olmak.
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25. Bahar yarıyılı sonunda Hazırlık Muafiyet Sınavına (B2 Sınavı) girebilmem için koşullar
nelerdir?
 B1 seviyesini başarı ile tamamlamış olmak ya da B2 seviyesinde okuyor olmak.
 Derslere %80 oranında devam koşulunu sağlamış olmak.
26. Sınav notuma itiraz etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
 Sınav notlarının ilan edilmesinden sonraki 3 (üç) iş günü içerisinde Yabancı Diller
Yüksekokulu Sekreterliği’ne ıslak imzalı itiraz dilekçesi ile başvurmanız gerekmektedir.
27. İngilizce Hazırlık Sınıfında 2 (iki) yılımı tamamladım ve başarısız oldum. Konuyla ilgili
nereye müracaat etmeliyim?
 İngilizce Hazırlık Sınıfında 2 (iki) yıl boyunca kayıtlı olan ve başarısız olan öğrencilerin
kayıtları silinmektedir. Öğrenciler eğer isterse Türkçe eğitim veren diğer Üniversitelere
başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgi almak için https://www.osym.gov.tr/ sayfasında
Sınavlar > Kurum Sınavları ve Diğerleri sekmesini ziyaret edebilirler.
28. Vize/final sınavına sağlık sorunu ya da diğer sebepler yüzünden giremedim. Ne
yapmam gerekiyor?
 Mazeret sınavının yapılabilmesi için gerekli şartları üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi
https://ubs.antalya.edu.tr/ sayfasında Antalya Bilim Üniversitesi Mazeret Sınavı
Yönergesi’nde bulabilirsiniz.

Teknik Konular
29. Üniversite e-posta adresine / UBS’ye / Microsoft Teams’e giriş yapamıyorum. Ne
yapmam gerekiyor?
 bt.destek@antalya.edu.tr adresinden üniversitemiz Bilgi İşlem Destek ekibiyle iletişime
geçebilirsiniz.
30. Öğrenci belgesini nereden alabilirim?
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 Hazırlık Sınıfı öğrencileri, öğrenci belgelerini Yabancı
Sekreterliğinden ya da e-Devlet üzerinden alabilirler.

Diller

Yüksekokulu

31. İngilizce Hazırlık Sınıfı okuduğuma dair belgeyi nerden alabilirim?
 İngilizce Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler ihtiyaç duyduklarında Hazırlık Durum
Belgesini eltp@antalya.edu.tr adresine e-posta göndererek ya da Yabancı Diller
Yüksekokulu Sekreterliğine başvuruda bulunarak talep edebilirler.
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