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NEDEN İNGİLİZCE?
✓Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biridir.

✓Seyahat ve eğlence olanaklarını arttırırken, 
insanların yeni kültürleri öğrenmelerine ve yeni 
arkadaşlar edinmelerine yardımcı olur. 

✓Bilim dilidir. Birçok bilimsel kaynaklar ve makaleler 
İngilizce olarak yayımlanmaktır. 

✓Bilgiye ulaşma yoludur. Dünya edebiyatındaki  
eserlerin, e-kitapların ve sesli kitapların İngilizce 
versiyonlarına ulaşmak oldukça kolaydır. 

✓Eğitim için önemlidir. ERASMUS gibi çeşitli değişim 
programlarında ve yurtdışı eğitiminde öğrencilere 
kolaylık sağlar. 

✓İş olanaklarını arttırır. 



ÜNİVERSİTE MEZUNLARINDA ARANAN 
ÖZELLİKLER

• Pearson Longman’ın 150 büyük firma ile yaptığı araştırmanın
sonuçlarına göre, iş çevreleri, daha bugünkü meslekler için bile
yeni mezunların gerekli yetkinliklerden yoksun olduğunu
düşünüyorlar.

• İşe alım süreçlerinde ise bazı beceriler kritik önem taşıyor.
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YTU YBD’de İngilizce seviyeleri: A1, A2, B1, B2



A1 Seviyesi için kur bilgisi
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A1 seviyesi için haftalık ders programı
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Güz dönemi: A1 seviyesi ders kitapları

DERSLER
(Güz Dönemi)

KİTAPLAR

Main Course Roadmap A2
Roadmap A2+

Grammar Assist

Reading & Listening Reading- Listening Assist

Writing Writing Pack



Güz dönemİ A1 seviyesi ders kitapları
Roadmap A2 

(Pearson)

RoadmapA2+

(Pearson)



Güz dönemi A1 seviyesi ders kitapları

• Grammar Assist

• Reading-Listening Assist

• Writing Pack

• Bu pack’leri ve ilk hafta materyallerini

-1. katta bulunan fotokopi merkezinden 
satın alabilirsiniz.



Güz dönemi A1 seviyesi ders kitapları
•Grammar Worksheets

• Reading Assisgnments

• Bu pack’leri ve ilk hafta 
materyallerini -1. katta bulunan 
fotokopi merkezinden satın 
alabilirsiniz.



Kitap Satışı -(Roadmap)

• Okulda stand kurulacaktır.

• İnternetten satın alınabilir.

• http://www.metropolkitabevi.com/yildiz-teknik-
universite/

• (Kitap satış linkini web-sitemizdeki Düzeyler-Ders
İçerikleri kısmında da bulabilirsiniz.)

• Metropol Kitabevi

http://www.metropolkitabevi.com/yildiz-teknik-universite/






Diğer Ders Malzemelerine Erişim

• Reading -Listening Assist

• Writing Pack

• Reading Assignments

• Grammar Worksheets

Bu materyalleri okulumuzdaki fotokopi merkezinden (-1. kat) temin 
edebilirsiniz.



Moodle Platformu

Dönem boyunca kullanacağınız ders kitapları dışındaki tüm ders materyali 
okulumuzun Moodle Platformu’nda STUDENTS PLATFORM  bölümünde 
paylaşılacaktır. Bunlara ulaşmak için:

1.  https://moodleybd.yildiz.edu.tr/ adresine gidin.

2. ‘Yeni hesap oluştur’ bağlantısından sürekli kullandığınız bir email, 
şifre, adınız ve soyadınız ile bir hesap oluşturun.

3. ‘Giriş Yap’ butonundan oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle giriş 
yapın.

https://moodleybd.yildiz.edu.tr/


4. İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak bazı kaynaklar da STUDENT 
DOCUMENTS AND MATERTIALS bölümünde paylaşılmıştır. Bunlara ulaşmak 
için

5. Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan bu sayfada YTU SCHOOL OF 
FOREIGN LANGUAGES STUDENTS’ PLATFORM bağlantısına tıklayın.



6. Açılan sayfada DEPARTMENT OF BASIC ENGLISH bağlantısına tıklayın.

7. Açılan sayfada Student Documents and Materials bağlantısına tıklayın.



8. Sizden bir kayıt şifresi istenecek. 
ytusflmoodle_sp_dbe_sdm şifresini kullanarak bu 
bölüme kaydolun. Sayfa açıldığında buradaki 
kaynaklardan faydalanabilirsiniz.



A1 seviyesi için Online Öğrenme Sistemi: 
My English Lab

Okulda aldığınız İngilizce eğitimine ek olarak okul dışında da etkin şekilde İngilizce 
ile zaman geçirmeniz ve bu dile bolca maruz kalmanız gerekir. 

Bunun bir yolu da Online Öğrenme Sistemlerini kullanmaktır.

Online öğrenme sistemini kullanmak, derslerde o gün/hafta öğrendiklerinizi tekrar 
etmenize ve dil becerilerinizi (sözcük bilgisi, dil bilgisi, okuma, dinleme, yazma, 
telaffuz) geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, online öğrenme sisteminde tamamlamış olduğunuz alıştırmalardan 

aldığınız puan, dönem sonu notunuzun % 4’ünü oluşturacaktır.



My English Lab

• Sisteme kayıt ve kullanımla ilgili 
bilgilendirme yakında 
yapılacaktır.

• Yandaki linklere tıklayarak 
sistemi nasıl kullanacağınızı 
anlatan videoları izleyebilirsiniz. 

• Bu linklere Yabancı Diller 
Yüksekokulu sayfasındaki Temel 
İngilizce ➔MyEnglishLab 
Platformu sekmelerinden de 
ulaşabilirsiniz. 

MyEnglishLab Platformu Öğrenci Kayıt Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=QcnvZ8QN
DpA&feature=youtu.be

MyEnglishLab Platformu Öğrenci Kullanım 
Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=FQ7l_TPR9
Fg&feature=youtu.be

MyEnglishLab Platformu Öğrenci Örnek 
Alıştırmalar Videosu

https://www.youtube.com/watch?v=5YzPD5j-
fKk&feature=youtu.be

MyEnglishLabYardım Portalı

https://yardim.pearson.com.tr/tr/support/home

https://www.youtube.com/watch?v=QcnvZ8QNDpA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FQ7l_TPR9Fg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5YzPD5j-fKk&feature=youtu.be
https://yardim.pearson.com.tr/tr/support/home


YTU Hazırlık Youtube Kanalı: 



Güz Dönemi A1 seviyesi not yüzdeleri

EXAMS PERCENTAGES

Midterm Exam 1 % 25

Midterm Exam 2 % 25

Quiz 1 + Quiz 2 % 15

Writing Portfolio % 15

Speaking Exam % 10

Course Participation Grade (CPG) % 10
TOTAL 100 pts.



Writing Portfolio

Writing Portfolio 4 yazma ödevinden oluşmaktadır. 

2 In-class writing tasks 2 writing tasks

• RoadmapA2+ kitabından seçilen writing
konuları yazılacaktır.



•Writing Portfolio- 15%

•In-Class Writing 1-2 = 10%

•Writing tasks= 5%



In-Class Writing

Yazma etkinliği/konusu Taslak sayısı

In-class Writing 1
(Descriptive Paragraph)

2

In-class Writing 2
(Opinion Paragraph)

2



In-class Writing nedir?

• Tüm A1 düzeyi için aynı gün ve saatte, tüm öğrencilerden verilen konuda 
bir paragraf yazacağı (1. draft), yazma dersi öğretmeninden paragrafla 
ilgili dönüt (feedback) aldıktan sonra yine sınıf içinde paragrafını 2. kez 
yazacağı (2. draft) ve not alacağı bir sınav şeklidir.

• In-class Writing’in 1. aşamasına katılamayan öğrenci, 2. aşamasında da 
yazamayacağı için not alamaz. 

• In-class Writing sınavlarında sağlık raporu kabul edilmez.



CPG (Course Participation Grade) nedir?
• Dersteki öğrenme etkinliklerine katılım çabanızın değerlendirilmesidir. 

• Dersinize giren öğretmenleriniz tarafından verilir.

KRİTERLER

• Derslere düzenli olarak devam etmek

• Derste sorulan sorulara cevap vermeye çabalamak

• İkili ve grup çalışmalarına isteyerek katılım göstermek

• Derste konuşan öğretmeni ya da öğrenciyi ilgiyle takip etmek

• Derste İngilizce konuşmaya çalışmak

• Verilen ödevleri zamanında yapmak ve teslim etmek



COURSE PARTICIPATION GRADE (CPG)

CPG-10 %

▪Online Component 

(MyEnglishLab)- 4%

▪Video Task*- 4%

▪Öğretmen- 2%

Video task

Öğrencinin 

verilen bir 

konu üzerine 

kısa bir video 

çektiği ödevdir.



• Video task ve Writing Task’lar hakkında dönem içinde gerekli 
bilgiler verilecektir.



Speaking Exam (Konuşma Sınavı) nedir?

• Konuşma becerinizdeki gelişimi ölçen sözlü sınavdır.

• Verilen görselle ilgili sorular ve çeşitli konu başlıkları ile ilgili fikir geliştirme 
soruları yöneltilir. 

Konuşma sınavındaki değerlendirme başlıkları

• Konuşmanın içeriği, akıcılık

• Sözcük bilgisi

• Kullanılan dilbilgisi yapılarının çeşitliliği ve doğruluğu

• Telaffuz



A1 seviyesi 2022-2023 Güz Dönemi Akademik Takvimi
HAFTA TARİH SINAV 

Quiz 1 (Grammar & Vocabulary)

In-class Writing 1

Midterm Exam 1

Quiz 2 ( Reading & Listening)

In-class Writing 2

Midterm Exam 2

Speaking Exam (Konuşma Sınavı)

13 Ocak 2022 Güz dönemi derslerinin bitişi  

24 Ocak 2023 Proficiency Exam (IYS)

26 Ocak 2023 Proficiency Exam (IYS)



İngilizce Yeterlilik Sınavı (IYS)

*IYS için geçme notu 100 üzerinden 60’ tır.



IYS’de BAŞARILI olma şartı nedir?
Akademik Yıl içerisindeki İYS:

Güz yarıyılı sonunda düzenlenen İngilizce Yeterlilik sınavına girerek Temel 
İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini bir yarıyılda bitirmek için;

1. Devam zorunluluğunun yerine getirilmesi
2. Güz yarıyılı başında yapılan sınavlarla A1 ve A2 düzeylerine yerleşen 

öğrencilerin, Güz yarıyılı dönem içi başarı not ortalamalarının 100 (yüz) 
üzerinden en az 85 (seksen beş) olması gereklidir.



IYS’de BAŞARILI olma şartı nedir?

Akademik Yıl sonundaki İYS:

A1 ve A2 seviyesindeki öğrencilerin Haziran IYS’ye girebilmeleri için;

• Güz ve Bahar dönemlerinin dönem sonu notları toplamının ortalaması 60
olmalı ve

• Öğrencilerin devamsızlık limitini geçmemiş olmaları gerekmektedir.

Bu şartı karşılayan öğrenciler Haziran İYS sınavına girebilirler. Haziran İYS’den 60 
ve üzerinde bir not almış olan öğrenciler, sınavı geçerler ve fakültelerindeki 
derslerine katılabilirler. 



EXAMS CB BB BA AA

YTÜ EPE/İYS 60-69 70-79 80-89 90-100

YDS/e-YDS/YÖKDİL 60-69 70-79 80-89 90-100

TOEFL iBT 72-83 84-95 96-107 108-120

PTE Academic 55-70 71-77 78-83 84-90

Table 2. Accepted Exams for Exemption from DBE Preparatory Program



EXAMS BA AA

YTÜ EPE/İYS 85-89 90-100

YDS/e-YDS/YÖKDİL 80-89 90-100

TOEFL iBT 102-107 108-120

PTE Academic 81-83 84-90



BEKLEMELİ ÖĞRENCİ ne demek?

• Haziran IYS’de başarılı olamayan öğrenciler beklemeli öğrenci 

olarak adlandırılırlar. Bu öğrenciler, Hazırlık ve fakülte derslerine 

katılamazlar. Hazırlık okulundaki derslere de devam edemezler.

• Beklemeli öğrencilerin, takip eden sene içerisinde yapılan 4 İYS’ye

girme hakları vardır.

• 4. sınavda da başarılı olamayanların ise diğer üniversitelerin Türkçe 

programlarına geçişleri ÖSYM tarafından sağlanacaktır.



Devamsızlık sınırı

• Derslerin %85’ine devam zorunludur.

• Öğrenciler kendi adlarına yapacakları her türlü sosyal, sportif, vb. etkinlik
katılımı gibi tüm mazeretlerini kendilerine tanınan %15 devamsızlık süresi
içerisinde kullanmak zorundadırlar. (19.09.2022 gün ve 2022/06-15 sayılı
Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

• (5) Üniversite adına sportif ve kültürel etkinliklere katılan öğrencilerin
devamsızlığı %15 devamsızlık süresi içinde değerlendirilmez.

• (6) Sağlık raporları en az 3 (üç) günlük olmak kaydıyla %15‟lik devamsızlık
süresi içerisinde değerlendirilmez. (Bu fıkra 19.09.2022 gün ve 2022/06-15 
sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.



Devamsızlık sınırı

• Devamsızlıktan kalan öğrenci Hazırlık derslerine devam edemez ve sınıf 
listesinden çıkartılır.

• Heyet Raporuyla belgelenen sağlık sorunlarının devamsızlık sayısından 
düşülüp düşülmeyeceğine YDYO Yönetim Kurulu karar verir.

• Okul spor takımlarının ya da diğer birimlerin düzenlediği etkinliklerde görev 
aldığı için derse gelemeyen öğrencilerin Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı’ndan (SKS) aldıkları görevlerini kanıtlayan resmi belgeyi Öğrenci 
İşleri Ofisi’ne teslim etmesi gereklidir. 



Telafi sınavları

• Sağlık Raporu sunulması halinde sadece Midterm sınavları için 
telafi sınavı vardır.

• Quiz 1-2, In-class Writing 1-2 ve Speaking Exam sınavları için telafi 
sınavı yoktur.

• Telafi sınavı için telafi sınavı yapılamaz☺Getirilen rapor kabul 
edilmez. 



Devamsızlıkla ilgili son bir uyarı…

Bir yıl boyunca alacağınız İngilizce eğitimindeki başarınızın kilit 
noktalarından biri dersleri düzenli takip etmenizdir. Bunun için;

• erken kalkmaya alışmak

• derse geç kalmamak

• dersleri düzenli takip etmek

• gününüzü verimli yönetmek 

• ertelememek, bütün işlerinizi zamanında yapmak gibi alışkanlıklar 
edinmeniz hayatınızı kolaylaştırır. 



Üniversitemizin Web sitesi 

http://www.yildiz.edu.tr/

http://www.yildiz.edu.tr/


DUYURULARIN TAKİBİ

Sınav yeri, sınav sonuçları gibi tüm 
duyurular Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nun web sitesinde yer 
alacaktır. Bu nedenle düzenli olarak 
web sitemizi ziyaret etmeyi 
unutmayın. 

http://ybd.yildiz.edu.tr/

Ayrıca Sıkça Sorulan Sorular 
bölümünü dikkatlice okuyun. 

http://ybd.yildiz.edu.tr/


Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Instagram Hesabı

Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Youtube Kanalı



Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Twitter Hesabı



Sınıf kuralları 

❑ Kahvaltınızı ilk ders başlamadan ÖNCE yapın ☺

❑Derse zamanında ve hazırlıklı olarak gelin (örn; tüm ödevlerinizi 
tamamlamış olun). Gerekli olan tüm materyallerinin (ders kitapları, 
sözlük vs. ) yanınızda olduğundan emin olun. 

❑Öğretmeninize, sınıfa, diğer öğrencilere ve kendinize saygılı olunuz. 
(Kaba ve aşağılayıcı dil kullanmak, agresif davranışlar sergilemek ve 
derse sürekli geç kalmak sınıf iklimini bozan davranışlardır.)



SINIF KURALLARI

❑Telefonunuzu sessiz konuma getirin. 

❑Derslere düzenli katılmak başarı oranınızı arttıracaktır. Öğrenme 
sorumluluğu büyük oranda size aittir. 

❑Ders etkinliklerine katılım gösterin. Mümkün olduğunca kendinizi 
İngilizce ifade edin. 

❑Yükseköğretim Kurumları ve YTU Yabancı Diller Yüksekokulu 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince suç sayılan intihal ve kopya gibi 
hatalı davranışlardan kaçınınız. 



Sınavlarda uyulması zorunlu olan kurallar:

➔ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/5/Sınavlarda-Uyulması-Zorunlu-Kurallar/323 

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: 

➔ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/5/Yükseköğretim-Kurumları-Öğrenci-Disiplin-
Yönetmeliği/311 

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun web sitesinde ÖĞRENCİ sekmesi 
altında bu linklere erişebilirsiniz.



DİSİPLİN SÜREÇLERİ

1. Problemli bir davranış ilk defa görüldüğünde öğretmen öğrenciyi uyarır ve 
onunla konuşur. 

2. Eğer problemli davranış devam ederse, öğretmen olayı rapor eden bir 
belgeyi Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı'na teslim eder. Bölüm başkanı veya 
yardımcısı öğrenciyle konuşur ve devam eden problemli davranışın sonuçları 
hakkında öğrenciyi uyarır. 

3. Problemli davranış üçüncü kez görülürse, öğretmen bir rapor daha doldurup 
Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim eder ve disiplin süreçleri 
başlatılır.*

*Problemli davranışın ne olduğuna bağlı olarak disiplin süreci daha erken 
aşamalarda başlatılabilir.



ÖNEMLİ UYARI

• İntihal (kaynak göstermeden alıntı yapmak) ve kopya 
çekmek/teşebbüsünde bulunmak  YTU YBD Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği’ne ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği’ne göre disiplin suçu sayılır. 

• Ayrıca , her türlü sınav sırasında (In-class Writing, Presentation, Quiz, 
Midterm, Proficiency Exam) cep telefonu/akıllı saat kullanmak 
yasaktır.



Her zaman telifli materyalleri 
kullanın. 
(Korsan materyaller 
kullanmak 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre ceza 
gerektiren bir suçtur.)



YBD Binasındaki Tesisler



KÜTÜPHANE

YBD binasının ikinci 
katında yer almaktadır. 

Öğrenci İşleri Biriminden 
alacağınız Öğrenci 
Belgesini ve YTÜ kimlik 
kartlarını kitaplık 
görevlisine ibraz etme 
şartı ile 09:00-16:30 
saatleri arasında 
kitaplıktan 
yararlanabilirsiniz.



Kütüphane Kuralları

➔ybd.yildiz.edu.tr/sayfa/2/YDYO-Kitaplığından-Yararlanma-Koşulları/331 



BİLGİSAYAR LABORATUVARI

Bilgisayar laboratuvarları

-1. katta yer almaktadır.

Tüm laboratuvarlarda 

internet erişimi mevcuttur.



FOTOKOPİ MERKEZİ

-1. katta yer almaktadır. 



Öğrenci İşleri Ofisi

• 1.Kat A 306 no’lu ofistedir.

• Öğrenci belgesi, not belgesi, 
taleplerinizle ilgili her türlü dilekçe 
ve belge başvurularınızı bu ofisten 
yapabilirsiniz.



• Temel İngilizce Bölümü'nde eğitim görmekte olan öğrencilerimiz taleplerini
yazılı olarak Bölüm Sekreterliği'ne vermek mecburiyetindedir, sözlü
talepler işleme alınmayacaktır.



PEARSON ASSURED AKREDİTASYONU ve PEARSON ASSURED 
SERTİFİKASI

• Yabancı Diller YüksekokulumuzunTemel İngilizce Bölümü tarafından yürütülen
İngilizce Hazırlık Programı, 23 Haziran 2022 tarihi itibariyle 1 yıl
süreyle Pearson Assured Organization tarafından akredite edilmiştir. 
Yönetim-Kurumsallık, Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme alanlarında
toplam 40 kalite yönetimi ve güvencesi ölçütüne uyum sağlayan Temel
İngilizce Bölümümüz'ün İngilizce Hazırlık Programı'nın böylece uluslararası dil
eğitimi standartlarında faaliyetini sürdürdüğü tescil edilmiştir.



PEARSON ASSURED AKREDİTASYONU ve 
PEARSON ASSURED SERTİFİKASI

• YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık 
Eğitimi Programı Pearson AssuredOrganisation akreditasyona sahiptir. 
Öğrencilerimiz , Hazırlık eğitimini tamamlayıp IYS sınavını geçtiklerinde 
akredite edilen bir kurumda dil eğitimi aldıklarını belgeleyen sertifikayı, 
Pearson Eğitim Çözümleri’ne sertifika ücretini ödeyerek alma hakkına 
sahiptir.



Son hatırlatmalar

• Kurunuza ait kitaplarınızı bir an önce edininiz. 

• Ders saatlerini, ders programınızı not ediniz.

• Öğretmenlerinizin e-posta adreslerini mutlaka not ediniz. 



Bu sunuma ve 2022-2023 Akademik Yılı Temel İngilizce Bölümü Oryantasyon 
Sunumu’na Moodle üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

→ Students’ Platform 

→ Department of Basic English 

→ Student Documents and Materials

→ First Day Presentations



Finally…

to the School of Foreign Languages!


