SFL HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİMİZİN
SIKÇA SORDUKLARI SORULAR & CEVAPLARI
1. Exit (Hazırlık Programı Çıkış) Sınavı nedir?
Hazırlık Atlama Sınavı olarak da bilinen “Exit” (Hazırlık Programı Çıkış) Sınavı öğrencilerin
İngilizce bilgisini 3 ana beceri alanında ölçen bir İngilizce Yeterlik Sınavıdır.
a) Reading (Okuma) Sınavı (%25) çoktan seçmelidir
b) Listening (Dinleme) Sınavı (%35) çoktan seçmelidir
c) Writing (Yazma) Sınavları
i)

Response Paragraph (%15)

ii)

Essay (Kompozisyon) (%25)

Sınav akademik yıl içerisinde 2, yaz okulu sonrasında 1 defa yapılır. 1. Sömestir sonrasında
yapılan sınava “Early Exit”, 2. Sömestir sonrasında yapılana “Exit”, Yaz Okulu sonrasında
yapılana “Summer Exit” adı verilir.
2. Exit (Hazırlık Atlama) Sınavı’na girmek için ne yapmalıyım?
Öncelikle Hazırlık Programın gerekliliklerini yerine getirmeli ve çok çalışmalısınız. Hazırlık
Programı’nın belli başlı gereklilikleri şunlardır:
a) Derslere %90 oranında devam etmek.
b) Derslerin gerekliliklerini yerine getirmek (kitapları temin etmek, derse katılmak ve
etkin bir biçimde dinlemek, ödev, proje, sunum gibi görevleri yapmak, quiz, ara
sınavlar ve finallere girmek)
c) Akademik ortalamanızı olabildiğince yüksek tutmak (derslerin gerekliliklerini yerine
getiren öğrenciler, bu koşulu yerine getirmekte zorluk çekmeyeceklerdir)
d) Early Exit sınavına girmek için T3 öğrencilerinin Akademik ortalamalarının en az 70
olması gerekmektedir. İkinci dönem sonundaki Exit Sınavı için böyle bir zorunluluk
yoktur, fakat akademik ortalamanın yüksek olması öğrenciye her koşulda yarar
sağlayacaktır.

3. Exit Sınavı’ndan 70 almam Hazırlığı geçmem için yeterli mi?
Hayır. Hazırlık Programı’nı geçmek için öğrencinin Akademik ortalaması da önemlidir.
4. Akademik ortalama nedir ve nasıl hesaplanır?
Akademik ortalama öğrencilerin 3 ana dersinin puan olarak ortalamasına verilen addır. Her
dersin ortalamadaki ağırlığı haftalık ders saati oranındadır.
5. Akademik ortalamam ne kadar önemli?
Hazırlık öğrencilerinin akademik ortalamaları en az Exit Sınavı’ndaki başarıları kadar
önemlidir. Öğrencinin hazırlık programından geçebilmesi Exit Sınavı’ndan aldığı puanın
%50’sine, ve Akademik ortalamasının %50’sine dayanır.
Buna ek olarak, hazırlık atlama sınavından 80 ve üstü puan alan öğrenciler “Fakülte
İngilizcesi” olarak adlandırılan ENG 101 dersinden muaf olurlar.
6. Devamsızlık sınırı nedir?
Işık Üniversitesi Hazırlık programı derslere devam esasına dayanır. Bu sebeple öğrenciler
derslere %90 oranında devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık sınırı toplam ders saatinin
%10’u oranındadır. (Örneğin, 1 sömestirdeki toplam ders saati 300 ise, öğrenci bu derslerin
270 saatine devam etmekle yükümlüdür.)
7. Birinci sömestirdeki devamsızlıklar ikinci sömestir’de sıfırlanır mı?
Hayır. Öğrencinin devamsızlık gösterdiği saatler bir bütün olarak hesaplanır. Track 3
programı bir dönemlik bir program olduğu için, SADECE T3 öğrencilerinin devamsızlıkları
dönemlik hesaplanır.
8. Birinci sömestirdeki akademik ortalamalar ikinci sömestir’de sıfırlanır mı?
Hayır. Öğrencinin akademik başarı durumu bir akademik yıl için hesaplanmaktadır, çünkü
programlarımız 4 Modül (1 akademik yıl) olarak tasarlanmıştır. Track 3 programı bir
dönemlik bir program olduğu için, SADECE T3 öğrencilerinin akademik ortalamaları dönemlik
hesaplanır.

9. Sağlık raporu getirirsem devamsızlığım silinir mi?
Hayır. Öğrencinin derse katılamayacak kadar hasta olması durumunda öğrenci elbette bir
sağlık kuruluşuna gitmeli ve tedavi görmelidir. Bu kontrol sonunda öğrenciye verilen rapor
öğrencinin derse katılamamasının sebebini gösteren bir belgedir. Bu belge öğrenci
kayıtlarında kendisini “var” olarak göstermez ve öğrencinin kaçırdığı dersi telafi etmez.
Uygun kuruluşlardan temin edilen sağlık raporları öğrencinin ara sınav ya da final sınavı
kaçırması durumunda kendisine “telafi” sınavı hakkı verir. Telafi sınavından faydalanmak
isteyen öğrenci raporunu sınavı takip eden üç iş günü içerisinde program koordinatörüne
iletmelidir. (Lütfen gerektiğinde konu hakkında SFL Sekreterliği’ne danışınız.)
10. Quiz kaçırırsam “Telafi Quiz”i alabilir miyim?
Öğrenci “Sınıf-içi Quiz” kaçırdıysa telafisi yoktur.
Öğrenci “Shared Quiz” (tüm sınıfların aldığı ortak quiz’i) kaçırmış ise, telafi ancak uygun
kuruluşlardan alınan rapor iletildiğinde verilir. Eğer öğrenci üniversitemizin spor
takımlarından birindeyse ve “Shared Quiz” ya da sınav tarihlerinde müsabakalara katıldıysa
Spor Daire Başkanından görevlendirme yazısı getirmek suretiyle mazeretli sayılır ve telafi
alabilir.
11. Yaz Okulu’na herkes katılabilir mi?
Hayır. Yaz Okulu’na kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmak
gereklidir:
a) Yıl içi ortalamasının en az 50 olması
b) Çıkış Sınavından en az 50 almış olmak
c) Derslere %90 devam etmiş olmak
12. Hazırlık atlama sınavı haricinde İngilizce seviyemin yeterli olduğunu ispatlayabileceğim
sınavlar var mı? Varsa nelerdir?
Öğrenciler uluslararası kabul gören İngilizce Yeterlik sınavlarından istenen puanı almak
suretiyle de hazırlık programından muaf olabilirler. Üniversitemizin kabul ettiği sınavlar ve
puanları aşağıdaki gibidir:

TOEFL Paper 480
TOEFL CBT 170
TOEFL IBT 70
KPDS/ÜDS/YDS 75
Işık Üniversitesi'nin resmi olarak kabul ettiği sınav merkezleri şunlardır:
1. Boğaziçi University TOEFL Centre
2. Turkish-American Association, TOEFL IBT
3. ÖSYM, KPDS & ÜDS & YDS
13. Nasıl daha verimli çalışabilirim?
Öncelikle öğrencinin istekli ve gayretli olması gerekiyor. Kendinize ve yaşam tarzınıza uygun
bir çalışma düzeni belirlemelisiniz ve düzenli bir çalışma sistemi geliştirmelisiniz.
Öğretmenlerinizden anlamadığınız ya da geri kaldığınız konular hakkında ofis saati
isteyebilirsiniz. Öğrencilerimize destek vermek için üniversitemizde de bazı imkanlar
geliştirmiş durumdayız:
STUDENT LEARNING CENTER – ÖĞRENCİ EĞİTİM MERKEZİ
“Student Learning Center” (SLC) Hazırlık Okulu öğrencilerinin ders dışında gelip bireysel
ve/veya küçük gruplar halinde çalışma yapabilecekleri iki ayrı birimden oluşan (Çalışma
Bölümü ve Bilgisayar Destekli Dil Öğrenme Laboratuvarı) bir merkezdir. SLC, bir akademik yıl
boyunca öğrenciye dönem içerisinde İngilizce ile ilgili öğrenilenleri ve akademik becerilerini
pekiştirme ve daha ileriye götürme olanağını sunar. İhtiyaç duyulduğunda merkezimizde
bulunan görevli kişilerden yardım alabilir veya yönlendirilmelerini isteyebilirler.
SLC’de ne yapılabilir? Öğrenci,
1) Kelime dağarcığını, gramer bilgisini, okuma, dinleme, ve yazma becerilerini geliştirebilir.
2) Farklı seviyelerdeki hikaye kitaplarını veya romanlarını sessiz bir ortamda okuyabilir.
3) Geçmiş dönemlere ait sınav sorularını çözebilir.

4) Ödevini sessiz bir ortamda ister tek başına ister arkadaşlarıyla yapabilir.
5) Ayrıca merkezimizde bulunan bilgisayar destekli dil öğrenme laboratuvarında internete
bağlanıp İngilizcesini geliştirebileceği sitelerden faydalanabilir. Bunun yanı sıra, film
izleyebilir, müzik dinleyebilir veya İnternet gazetelerine göz atabilir.
Yer: Hazırlık Okulu Binası, 3. Kat, 323 numaralı oda
ONLINE EĞİTİM KAYNAKLARIMIZ
Tüm İngilizce eğitim kaynaklarımıza okulumuzun İnternet sitesinden erişebilirsiniz:
www.isikun.edu.tr/akademik/sfl
Online MOODLE İngilizce Dersleri
Okulumuz öğretmenlerinin hazırladığı extra online ders çalışma kaynaklarına erişmeniz için
Moodle derslerimiz bulunmaktadır. Aşağıdaki materyal türlerini kullanarak Moodle
ortamında

okul

programına

paralel

olarak

öğretmeninizin

gözetiminde

İngilizce

öğrenebilirsiniz:
Gramer/Okuma/Dinleme/Yazma/Kelime çalışmaları
Video/Sunum/Egzersiz/Oyun/Hikaye/Test/Örnekleme türü kaynaklar
Exit Exam hazırlık materyal ve testleri
Öğretmenlerimizin kendi sınıfları için yükledikleri materyaller
Moodle’a Nasıl Kayıt Yapılır?
1) Okulumuzun web sitesinden Moodle linkine tıklayın >>> “Create new account” linkine
tıklayın >>> Gelen formu doldurarak yeni bir hesap oluşturun (sadece Işık email’inizi
kullanabilirsiniz).
2) Moodle sisteminden bir email mesajı alacaksınız (gönderici: Root User yada Işık
University). Bu mesajın içinde gelen link’e tıklayarak hesabınızı aktif hale getirin.
3) Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen derslerden seviyenize uygun olanını seçin:
Elementary/Pre-Intermediate/Intermediate >>> Öğretmeninizin size verdiği ders şifresini

girin. Bunu yalnızca bir kez yapacak ve sonrasında Moodle’a giriş yaptığınızda derse de
otomatik giriş yapacaksınız.
!!! Kayıtla ilgili herhangi bir problem yaşamınız durumunda asim.sakar@isikun.edu.tr
adresine email gönderebilirsiniz.

