
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Bu kitapçık, İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programında 

geçireceğiniz bir yıl boyunca size yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.  

 

2020-2021 akademik yılında Yabancı Diller Bölümünde alacağınız İngilizce Hazırlık eğitimi 

süresince derslere düzenli ve hazırlıklı katılımınız ve ders dışında yapacağınız diğer çalışmalar 

dil öğrenme sürecinize büyük katkıda bulunacaktır.  

İngilizce Hazırlık Programının başından sonuna derslerinizi dikkatle takip etmenizi, ders içi ve 

ders dışı İngilizce dil becerilerinizi geliştirmeye yönelik düzenli çalışmalar yapmanızı tavsiye 

ederiz. 

UNUTMAYINIZ! 

ANADİLİNİ ÖĞRENEN HERKES, BAŞKA DİLLERİ ÖĞRENMEK İÇİN DE YETERLİ 

DONANIMA SAHİPTİR!  

 

Aşağıda soru-cevap olarak İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık 

Programı eğitimi ve ölçme-değerlendirme kriterleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. 

1. Eğitim süresi ne kadar? 

İngilizce Hazırlık Programında zorunlu eğitim süresi A1 ve A2 seviyelerinden başlayan 

öğrenciler için güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yani bir buçuk akademik yıldır. 

B1, B2, C1 seviyelerinde başlayan öğrenciler için eğitim süresi güz ve bahar olmak 

üzere 2 dönem yani bir akademik yıldır. 

 

2. Herkes hazırlık programına katılmak zorunda mı? 

Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimize kayıtlı öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık 

Programında eğitim almak zorundadır. 

 

 



3. Hazırlık eğitiminden muaf olunamaz mı? 

Dersler başlamadan önce, ilan edilen tarihte Yabancı Diller Bölümü tarafından 

uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavından (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) 

geçer puan (60) alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.  

 

4. Muafiyet için kabul edilen başka sınavlar var mı? 

TOEFL IBT Overall 75 puan muafiyet için kabul edilir. Sınav sonuç belgeleri 2 yıl 

geçerlilik süresini doldurmuşsa kabul edilmez. Sınav sonuç belgeleri ilan edilen son 

teslim gününe kadar teslim edilmelidir. Daha sonra getirilen belgeler kabul edilmez. 

 

5. İngilizce seviyesine göre mi eğitim alacağız? 

İngilizce Hazırlık Programında seviyelendirilmiş İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Tüm 

öğrencilerine mevcut seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir. 

 

6. Seviyemi bilmiyorum, nasıl öğrenebilirim? 

Dersler başlamadan önce, ilan edilen tarihte, Yabancı Diller Bölümü tarafından 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre 

aşağıdaki tabloda belirtilen seviyelere yerleştirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tüm seviyelerde ders saati aynı mı? 

A1, A2, B1 seviyelerindeki öğrenciler haftada 25 saat; B2 haftada 20 saat, C1 haftada 

15 saat ders alır. 

8. Bir üst seviyeye nasıl geçeceğim? 

Her seviye 7 haftalık eğitimden oluşur. 14 hafta sonunda tamamlanması öngörülen 2 

seviye için Seviye Başarı Sınavı (Level Achievement Test) uygulanır. Bu sınavdan 75 

Yerleştirilen Düzey 

A1- BEGINNER 

A2- ELEMENTARY 

B1- PRE-INTERMEDIATE 

B2- INTERMEDIATE 

C1- UPPER- INTERMEDIATE 



ve üzeri puan alanlar bir üst seviyeye devam eder. 75 altında kalan öğrenciler seviye 

tekrarı yapar. 

9. Herkes Seviye Başarı Sınavına (Level Achievement Test) girebilir mi? 

14 haftalık seviye eğitimi süresince öğrencilerimiz aşağıdaki ölçme sisteminde 

değerlendirilir. Bu ölçme-değerlendirme kriterlerine göre 80 ve üzeri ortalama alan 

öğrencilerimiz Seviye Başarı Sınavına girmeye hak kazanır. 80 altında kalan 

öğrencilerimiz sınava giremez ve seviye tekrarı yapar. 

 

2 İçerik-Odaklı Sınav (Content-Based Test) – Her biri %10 

2 Quarter Sınavı – Her biri %10 

2 Quiz – Her biri %5  

Alternatif değerlendirme (ödevler, derse katılım vs) – %40  

Derse devamlılık - %10 

 

10. Derse devam zorunluluğu var mı? 

Öğrenciler, derslerin en az %85'ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulunca 

kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir seviye eğitimi sürecince (14 hafta) devamsızlığı 

toplam ders saatinin %15'ini aşan öğrenciler, Seviye Başarı Sınavına (Level 

Achievement Test) girme haklarını kaybederler, seviye tekrarı yaparlar. 

 

11. İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP) her dönem yapılır mı? 

Bir akademik yılda; Eylül, Ocak, Haziran, Ağustos aylarında olmak üzere toplam 4 kez 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) uygulanır. 

 

12. İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP)’na herkes girebilir mi? 

Dönem başında Ekim ayında uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na, 2 gün 

öncesinde uygulanmış İngilizce Düzey Belirleme Sınavından 75 ve üzeri puan alan 

öğrenciler alınır. 75 puan altındaki öğrenciler bu sınava giremez. 

Ocak, Haziran ve Ağustos ayındaki sınavlara en az B2 seviyesini tamamlamış ya da B2 

seviyesine geçmiş öğrenciler girebilir. Her sınavdan önce, sınava girmeye hak kazanmış 

öğrenci listesi yayınlanır. 

 

 

 



13. İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP) içeriği nedir? 

            İngilizce Yeterlilik Sınavı Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır.  

Dinleme 2 bölümden oluşur.  

• İlk bölümde öğrenciler önce soruları görür, daha sonra dinledikleri akademik metine 

göre eş zamanlı soruları cevaplarlar.  

• İkinci bölümde öğrenciler önce akademik bir metni dinleyip not alırlar, daha sonra 

soruları görürler ve cevaplarlar. 

            Toplam süre 1 saattir. 

Okuma 2 bölümden oluşur. 

• İlk bölümde bir akademik okuma parçası ve soruları verilir. Soruların hızlı bir şekilde 

parçayı gözden geçirerek cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 dakikadır. 

• İkinci bölümde başka bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Soruların 

dikkatli bir şekilde parçayı tarayarak cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 

dakikadır. 

             Toplam süre 1 saattir. 

Yazma tek bölümden oluşur. 

• 3 farklı konu verilir. Öğrencilerden, konulardan birini seçerek 250-300 kelimelik bir 

kompozisyon yazmaları beklenir.  

            Toplam süre 40 dakikadır. 

Değerlendirme: Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamaya şu 

oranlarda etki eder: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. 

 

14. Derslerde hangi ders materyalleri kullanılır? 

İngilizce Hazırlık Programında dersleriniz İçerik-Odaklı İngilizce, Akademik Beceri-

Odaklı İngilizce ve Genel İngilizce olmak üzere 3’e ayrılır.  

İçerik-Odaklı İngilizce: Öğrencinin akademik alanının ve icra edeceği mesleğinin 

konu içeriklerine yoğunlaşan bir anlayışla verilen eğitimdir. Bu eğitim hem üniversite 

yaşamınız süresince hem de mezuniyet sonrasında mesleğinizi icra ederken temel 

yeterlikleri kazanmanızı sağlamaktadır. Yöntemimizin ve uygulanan dil eğitim 

anlayışının gereği olarak, her fakülte ve bölüm için ayrı ayrı İÇERİK-ODAKLI 

İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI VE ÖZGÜN MATERYALLERİ Yabancı Diller 

Bölümü tarafından üretilmekte, geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.  



İSÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, bu eğitimi tasarlayan, yabancı dil eğitim 

malzemelerini kendisi hazırlayan ve uygulayan Türkiye’deki İLK ve TEK 

bölümdür.  

Akademik Beceri-Odaklı İngilizce: Üniversite öğrencilik yıllarınızda yapmanız 

gereken akademik araştırma, okuma, makale yazma, sunum yapma becerilerini 

geliştiren İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyallerin bir kısmı Yabancı 

Diller Bölümü tarafından üretilmekte, bir bölümü de küresel çapta başarısını ve 

kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir. 

Genel İngilizce: Günlük sosyal yaşamda ya da yurtdışı gezilerinde ihtiyaç duyacağınız 

İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyaller ve kitaplar yine küresel çapta 

başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir. 

15. İngilizce kulüp aktiviteleri var mıdır? 

Yabancı Diller Bölümü “ISU Lingua” Birimi bünyesinde çok çeşitli kulüpler faaliyet 

göstermektedir. İngilizce Konuşma Kulübü, İngilizce Çeviri Kulübü, Drama Kulübü, 

MUN (Model of United Nations) Kulübü, Haftalık Bülten Yayın Kulübü, “We Talk” 

Sohbetleri Kulübü, Karaoke Akşamları, Film Günleri, Tabu Günleri düzenleyen 

İngilizce Eğlence Kulübü bunlardan bazılarıdır. 

 

16. Anlamadığım konular için yardım alabilir miyim? 

Her bir sınıfın kendisine atanmış danışman öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bu öğretim 

görevlileri Bireysel Öğrenci Danışmanlığı yapmakta, her hafta her öğrenci ile birebir 

görüşmekte, sorularını cevaplamakta, anlamadığı noktaları tekrar etmekte ve gelişme 

takibi yapmaktadır.  

 

17. Nasıl bir eğitim kadrosundan ders alacağım? 

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin Yabancı Dil Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği 

Bölümü’nden mezun, alanları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri son 

derece gelişmiş; hazırı tüketen değil, hedef kitlenin gereksinimlerine yönelik ders 

materyali ve etkinliği planlayacak, üretecek ve kullanacak yeterliğe sahip bir kadro 

eğitim sunmaktadır.  

İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü çok dilli, çok kültürlü, yenilikçi yerli ve 

yabancı hocalarla ayrıcalıklı bir eğitim sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz yalnızca 

sınıf içinde öğrenciler olarak görülmemekte, aynı zamanda dil eğitim sürecinin aktif 

paydaşları olarak bu kadrodan dil eğitim koçluğu almaktadırlar. 

 

 

 


