
Yaz Okuluna Gelecek Olan Öğrenciler İçin: 

 Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, ve Perşembe olmak üzere, haftada dört gün; günde beş saat; 

toplamda 20 saat olarak yapılacak. Cuma günü ders yok ancak okul açık olacak.  

 

 Dersler sabah saat 09:30 - 16:15 arasında olacak. Dersler 60, teneffüsler 15’er dakika şeklinde 

yapılacak: 

 

1. Ders:  09:30 – 10:30 

2. Ders: 10:45 – 11:45 

3. Ders: 12:00 – 13:00 

Öğle Teneffüsü: 13:00 – 14:00 

4. Ders: 14:00 – 15:00 

5. Ders: 15:15 – 16:15 

 

 Verilecek olan dersler ve haftalık saat dağılımları şu şekilde: 

 

Reading and Writing: 12 saat 

Listening: 6 saat 

Exit Exam Practice: 2 saat 

Toplam: 20 saat 

 

 Dersler 16:15’te bittikten sonra sınıf hocaları saat 17:00’ye kadar ofislerde ekstra çalışma için 

bulunacaklar. Her hoca derslerden sonra haftada iki saat office hour / etüd dersi verecek.  

 

 Exit Exam Practice dersleri her sınıf için farklı bir hoca tarafından Exit Exam’e hazırlık şeklinde 

olacak. Sınavın reading, writing, listening bölümleri üzerinde dönüşümlü çalışmalar ve gerektiği 

durumlarda soru tipi, vocabulary, taktik, zamanı doğru kullanma gibi konular üzerinde durulacak. 

Bu derslere herkes kendi sınıfı için ayrılmış yer ve saatte girecek; sınıf ya da saat değiştirmek söz 

konusu olmayacak. 

 

 Learning Center 323 numaralı odada Pazartesi hariç haftanın dört günü 09:00 – 17:00 saatleri 

arasında açık olacaktır. Her saatte merkezde görevli hocalar yer alacak ve öğrencilere çalışmaları 

konusunda yol göstereceklerdir. 

 

 İnternet üzerinden online Moodle derslerimize kayıt olmak için Asım Şakar hoca ile 

görüşebilirsiniz(asimsakar@isikun.edu.tr). Moodle üzerindeki çok çeşitli kaynaklarla her ders için 

kapsamlı çalışma yapılabilir.  

 

 



Yaz Okulu’na Gelmeyecek Olan Öğrenciler İçin: 

 Learning Center 323 numaralı odada Pazartesi hariç haftanın dört günü 09:00 – 17:00 arasında açık 

olacaktır. Her saatte merkezde görevli hocalar yer alacak ve öğrencilere çalışmaları konusunda yol 

göstereceklerdir. Özellikle Cuma günleri ders olmayacağı için merkezin daha boş olacağı 

beklenmektedir; Yaz Okulu’na gelemeyecek olan öğrenciler bu günü tercih edebilirler; diğer 

günlerde de gelebilirler. 

 

 Yaz okuluna kayıtlı olan öğrencilerin haftada iki saat Exit Exam Practice dersi olacak. Yaz okuluna 

kayıtlı olmayan öğrenciler de bir gün önceden kayıt yaptırarak bu derslere katılabilecekler 

(hulusidenker@isikun.edu.tr). Bu dersler Exit Exam’e hazırlık şeklinde olacak. Sınavın reading, 

writing, listening bölümleri üzerinde dönüşümlü çalışmalar ve gerektiği durumlarda soru tipi, 

vocabulary, taktik, zamanı doğru kullanma gibi konular üzerinde durulacak. Derslerin haftalık 

içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.  

 

 SESSION 1 SESSION 2 WRITING TASK FEEDBACK NOTES 

WEEK 2 Lecture & 
ardından note-
taking 
konusunda kısa 
bir 
değerlendirme 

Essay 
writing 

Öğretmenler tarafından 
Essay değerlendirmesi; 
16:15’de Study Centre’da  

Aynı sınavın Reading 
testi de RW hocalarında 
ve Study Centre’da 
bulunacaktır. 

WEEK 3 Lecture & 
ardından note-
taking 
konusunda kısa 
bir 
değerlendirme 

Essay 
Writing 

Öğretmenler tarafından 
Essay değerlendirmesi; 
16:15’de Study Centre’da 

Aynı sınavın Reading 
testi de RW hocalarında 
ve Study Centre’da 
bulunacaktır. 

WEEK 4 Kısa bir okuma 
sınavı ve 
ardından 
değerlendirme  

Response 
writing 

Öğretmenler tarafından 
Response writing 
değerlendirmesi; 16:15’de 
Study Centre’da 

Aynı sınavın Listening 
testi de Listening 
hocalarında 
bulunacaktır. 

WEEK 5 Kısa bir okuma 
sınavı ve 
ardından 
değerlendirme 

Response 
writing 

Öğretmenler tarafından 
Response writing 
değerlendirmesi; 16:15’de 
Study Centre’da 

Aynı sınavın Listening 
testi de Listening 
hocalarında 
bulunacaktır. 

WEEK 6 Kısa bir okuma 
sınavı ve 
ardından 
değerlendirme 

Response 
writing 

Öğretmenler tarafından 
Response writing 
değerlendirmesi; 16:15’de 
Study Centre’da 

Aynı sınavın Listening 
testi de Listening 
hocalarında 
bulunacaktır. 

 

 



Derslerin gün ve saatleri aşağıdaki gibidir. Her bir oturum 2 saatliktir ve bu 
iki saatlik oturumlar birbirini tekrar eder; yani yalnızca bir oturuma 
katılmanız yeterli olacaktır. 

           
  Monday Wednesday 

Class 
09:30 - 
10:30 

10:45 - 
11:45 

12:00 - 
13:00 

14:00 - 
15:00 

15:15 - 
16:15 

09:30 - 
10:30 

10:45 - 
11:45 

12:00 - 
13:00 

14:00 - 
15:00 

15:15 - 
16:15 

SS1       EEP EEP           

SS2           EEP EEP       

SS3                 EEP EEP 

SS4       EEP EEP           

 

 

 İnternet üzerinden online Moodle derslerimize kayıt olmak için Asım Şakar hoca ile görüşebilirsiniz 

(asimsakar@isikun.edu.tr). Moodle üzerindeki çok çeşitli kaynaklarla her ders için kapsamlı 

çalışma yapılabilir.  

 

 Haftanın beş günü ofislerde hocalar bulunacaklar. Önceden ne çalışmak istediğinizi hocanıza haber 

vererek hocanın vakti de uygunsa çalışmaya gelebilirsiniz. 


