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Bir akademik yıl içerisinde kaç

modül vardır ve her bir modül ne 

kadar sürmektedir?

• Bir akademik yıl içerisinde dört modül vardır ve her bir modül 8 hafta

sürmektedir.

Elementary Pre-intermediate Intermediate Upper-intermediate



Haftalık olarak kaç saat ders

işlenmektedir?

• Elementary seviyesi: Haftada 25 saat

 13 saat, ana ders kitabı (Empower A2)

 6 saat, okuma ve yazma

 4 saat SOLE (Self Organized Learning Environment)

 2 saat Proje



Elementary seviyesinde hangi

kitapları kullanacağız?

Empower Elementary

Writers at Work: From Sentence to Paragraph

Supplementary Booklet (Ek Kitapçık).

www.trengeducation.com (Üniversite)

http://www.trengeducation.com/


Modül içi Yüzdelik Değerlendirme

• Final Sınavı, %35

• Vize (Midterm), %30

• Portfolyo, %35

Learning Management System (LMS) Alıştırmaları

%7.5

Proje ve SOLE % 20

Ödev ve Derse Katılım, %7.5



Portfolyo Bileşenleri 1

 % 7.5  Learning Management 

System, Online Alıştırmalar (LMS)



Portfolyo Bileşenleri 2

 %20  Proje ve SOLE: 

Haftalık 4 saat SOLE + 2 saat Proje



Portfolyo Bileşenleri 3

 %7.5 Ödev ve Derse Katılım: 

 Öğrencilerin değerlendirildiği kriterler;

• Ev ödevlerinin yapılması, 

• Derse hazırlıklı gelme, 

• Sınıf içi tutum,

• Derse katılım,

• Kameraların derste açık olması,

• Devamlılık.



Blogs & Chatboards
https://lms.antalya.edu.tr/

https://lms.antalya.edu.tr/


Bir akademik yıl içerisinde kaç

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 

yapılmaktadır?

• Eylül, Ocak ve Haziran aylarında ve yaz okulundan hemen sonra olmak

üzere bir akademik yıl içerisinde toplamda dört kez İngilizce Yeterlilik

Sınavı yapılmaktadır; 

• Yaz Okulu: Yaz okulu sonrası yapılan sınava yalnızca yaz okuluna giden

öğrenciler girebilir. 



Ocak ayındaki Yeterlilik Sınavına kimler

girebilir?

Ocak ayındaki Yeterlilik Sınavı’na Upper-Intermediate ve Pre-faculty

öğrencileri girebilirler. 

Intermediate seviyesindeki öğrencilerin, sınava girebilmeleri için

bulundukları seviyeyi geçmeleri gerekmektedir. 

Fakat ikinci modülde devamsızlığa bağlı olarak kalan öğrenciler, Ocak ayındaki

Yeterlilik Sınavına giremezler.



• İngilizce Hazırlık Sınıfını 2 inci yılını okuyan öğrenciler

ilgili akademik yıl içinde güz ve bahar dönemlerinde

yapılan İYS’lere girme hakkına sahiptirler.



Haziran ve Eylül aylarındaki

Yeterlilik Sınavı’na kimler

girebilir?

• Haziran ayındaki Yeterlilik Sınavı’na seviye dikkate alınmaksızın tüm

öğrenciler girebilirler. Fakat dördüncü modülde devamsızlıktan kalan

öğrenciler Haziran’daki sınava giremezler; bu öğrenciler yalnızca Eylül

ayındaki sınava girebilirler. 



Intermediate seviyesindeki

öğrenciler nasıl ek puan

alabilirler?

• Intermediate seviyesindeki öğrenciler bulundukları seviyeyi geçerlerse

toplam puanlarının %5’i, Yeterlilik Sınavı’nda aldıkları puana eklenecektir. 

Örneğin öğrenci 70 (geçme puanı) alırsa, Yeterlilik Sınavı’ndaki puanına

3.5 puan eklenecektir. 



Upper-intermediate 

seviyesindeki öğrenciler nasıl ek

puan alabilirler?

• Upper-intermediate seviyesindeki öğrenciler bulundukları seviyeyi

geçerlerse toplam puanlarının %10’u, Yeterlilik Sınavı’nda aldıkları puana

eklenecektir. Örneğin öğrenci 70 (geçme puanı) alırsa, Yeterlilik

Sınavı’ndaki puanına 7 puan eklenecektir. 



Sınav Prosedürleri

• Sınav günü sınav linkine en az 10 dak önceden giriş yapınız,

• Öğrenci kimlik kartlarınızı yanınızda bulundurunuz,

• Kamera ve mikrofonlarınızı aksi söylenmedikçe açık bulundurunuz,

• Kamera açısı sizi ve sınav kağıdınızı gözetmenin tamamen
görebileceği açıda olmalı. Kameraya çok fazla yanaşmayınız,

• Laptop veya masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız, sınav sonunda
kağıdınızın fotoğrafını çekip size verilen e-posta adresine
gönderebilmeniz için bir cep telefonu bulundurunuz,

• Cep telefonundan bağlanıyorsanız, telefonunuzu sabit bir yere
koyunuz, haraket etmemeli. Yanınızda bir başka (şarjı olan) cep 
telefonu bulundurunuz. Böylelikle sınavdan sonra sınav kağınızın
fotografını gönderebilirsiniz. 

• Sınav anında odada sizden başka hiç kimsenin bulunmaması
gerekmektedir.



Notlar

• Devamsızlık hakkı, %20 (doktor raporu dahil) (30 saat

limit)

• Derslere geç kalmanız durumunda o ders için yok 

yazılırsınız

• Sınıf değişikliği yapılmamaktadır

• E-posta hesaplarınızı düzenli bir şekilde kontrol ediniz

• Derse zamanında katılmanız ve kameralarınızı açmanız 

gerekmektedir



ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ

Şikayetiniz olduğu takdirde aşağıdaki linkten şikayetlerinizi

ilgili birime iletebilirsiniz.

http://sikayet.antalya.edu.tr/portal

Not: Bu sistem sadece şikayetler içindir. Taleplerinizi

eltp@antalya.edu.tr adresine e-posta göndererek

iletebilirsiniz.

http://sikayet.antalya.edu.tr/portal
mailto:eltp@antalya.edu.tr


• E-posta hesabıyla ilgili problemler için

grp_it@antalya.edu.tr adresine şahsi e-

posta hesabınızdan öğrenci kimlik

kartınızın fotoğrafıyla birlikte e-posta

gönderiniz.

mailto:grp_it@antalya.edu.tr


Teşekkür ederiz

Yabancı Diller Yüksekokulu
eltp@antalya.edu.tr
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