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Sevgili öğrenciler,  

Covid 19 Pandemisi nedeniyle bu yıl diğer yıllardan farklı olarak akademik yılın yarısını çevrimiçi (online) olarak 

tamamlamak üzeresiniz. Umarız derslerinizi düzenli olarak takip etmiş olarak Hazırlık Programını başarıyla bitirirsiniz. 

Bu bilgilendirme yazısında başarı durumu ve başarısızlık durumunda neler yapılabilir sorularının yanıtlarını özetledik.  

Akademik yılın başında yaptığımız oryantasyon toplantısında bilgilendirilmenizin yanı sıra size imza karşılığı vermiş 

olduğumuz öğrenci bilgilendirme el kitabında, ayrıca okulumuz internet sayfasında İngilizce Hazırlık Programında 

Başarı Durumu hakkında detaylı olarak bilgilendirme mevcuttur. Özet olarak:   

A. BAŞARILI GEÇME: Yılsonu ortalamanızın % 70’i ile PROFICIENCY (Final) sınavından aldığınız puanın %30’unun 

toplanarak hesaplanması sonucu hazırlık başarı durumunuz belirlenir. 70 puan ve üzerinde aldıysanız başarılı olarak 

bölümünüze geçersiniz. Size iyi tatiller.  

B. TOEFL TELAFİ PROGRAMI: Ayrıca yazın Pandemi durumu düzelince başlatacağımız ücretsiz TOEFL çalışmalarına 

katılarak İngilizcenizi daha da geliştirebilirsiniz. 

C. DEVAMSIZLIK:  Yüz yüze eğitimde yapılan toplam ders saati sayısının % 80’ inine devam zorunluluğu vardır.  Bu 

durumda bu akademik yılın başından karantinanın başladığı 20.03.2020 tarihine kadar olan dönemi kapsar. Online 

eğitimde ise teknik sorunlar yüzünden dersleri kaçıran öğrencilerin kaydedilmiş dersleri izleyerek öğrenmeyi 

sürdürdükleri göz önüne alınarak devam zorunluluğu kaldırılmıştır. Devamsızlık sınırı 2019-2020 akademik yılında 

lisans öğrencileri için yaklaşık 170 saattir.  

D. BAŞARISIZLIK YA DA DEVAMSIZLIKTAN KALMA DURUMUNDA NELER YAPILABİLİR:  

1 YAZ OKULU 

2. BÜTÜNLEME SINAVI 

3. TOEFL SINAVI 

1. YAZ OKULU: Başarısız olan öğrenciler yaz okuluna katılarak bir şans daha kazanabilirler.  

Yaz Okulunun süresi 7 haftadır, % 80 devam zorunluluğu vardır. Yaz okulunda bütün yıl öğrenilenlerin hızlı bir tekrarı 

yapılır ve quiz, proje ve ara sınavlarla geçiş koşulları kış döneminde olduğu şekilde uygulanır. Yaz okulu notlarının 

hesaplanmasında 9 Haziranda girdiğiniz PROFICIENCY (Yeterlik) sınavının puanını kullanabilirsiniz ya da puanınızı 

yükseltmek istiyorsanız yaz okulu sonrasında yapılacak olan “END-OF-SUMMER-SCHOOL PROFICIENCY” sınavına (Yaz 

Okulu Dönemi Yeterlik Sınavı) tekrar girebilirsiniz. Akademik yıl içinde olduğu gibi yaz okulu not ortalamanızın 

 % 70’i ile PROFICIENCY sınavı puanınızın %30’unun hesaplanmasıyla 70 puan ve üzerinde aldığınızda bölümünüze 

devam edersiniz.)  

Yaz okulu kayıtları Florya kampüsünde öğrenci işleri muhasebesinden yapılacaktır.  

Yaz okulu kayıt tarihleri, başlama-bitiş tarihleri üniversitemiz web sitesinde ve İngilizce hazırlık web sayfamızda 

bulunan Covid 19 dolayısıyla güncellenmiş olan bahar-yaz dönemi akademik takvimlerinden takip edilebilir. Aşağıdaki 

bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

https://www.aydin.edu.tr/haberler/Pages/ingilizce-hazirlik-okulundan-sartli-geven-ogrencilerin-dikkatine.aspx 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/yuksekokullar/yabancidiller/hazirlik/Pages/default.aspx 

 

2. BÜTÜNLEME SINAVI: Tüm yıl boyu öğrendiklerinizi tekrar çalışıp 2020-2021 akademik yılı başında yapılacak olan 

bütünleme sınavına girerek aldığınız puanın %70’i ile yeterlik (PROFICIENCY) sınavınızdan aldığınız puanın %30’nun 

hesaplanmasıyla 70 puan ve üzerinde aldığınızda bölümünüze devam edersiniz. Başka bir deyişle, bütünleme sınavı 

ile geçmeyi planlıyorsanız, bütünleme sınavınızın yanı sıra PROFICIENCY sınav puanınızın da olması gerekiyor. Çünkü 

yukarıda da açıklandığı üzere iki sınav puanınızın kombinasyonuyla geçiş yapabiliyorsunuz.  

 

https://www.aydin.edu.tr/haberler/Pages/ingilizce-hazirlik-okulundan-sartli-geven-ogrencilerin-dikkatine.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/yuksekokullar/yabancidiller/hazirlik/Pages/default.aspx


 Yeterlik (PROFICIENCY) puanı olarak, 9 Haziranda girdiğiniz PROFICIENCY sınavının puanını kullanabilirsiniz. 

PROFICIENCY sınavına girmediyseniz ya da girdiniz ama puanınızı yükseltmek istiyorsanız yaz okulu 

sonrasında yapılacak olan Yaz Okulu Dönemi Yeterlik Sınavı (End-Of-Summer-School Proficiency) sınavına 

tekrar girip aldığınız puanı kullanabilirsiniz.  

 

Aşağıdaki tabloda, yaz okulu tarihleri, yaz okulu dönemi yeterlik sınavı (END-OF-SUMMER-SCHOOL PROFICIENCY)  

ve bütünleme sınavı (RESIT EXAM) tarihlerini görebilirsiniz.  Ancak Covid Pandemisi dolayısıyla değişiklikler olması 

durumunda üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak olan duyurulara ve 2020-2021 akademik takvimine sıklıkla 

bakmanızı tavsiye ederiz.  

 

3. TOEFL SINAVI: Ayrıca, bir diğer seçenek olarak yaz döneminde çok çalışıp TOEFL sınavına girip 79 ve üzeri puan 

aldığınızda doğrudan bölümünüze geçersiniz. Bu durumda bu yazının başında da belirttiğimiz üzere; yazın Pandemi 

durumu düzelince başlatacağımız TOEFL Telafi Programı’na katılmanızı tavsiye ederiz. 

 

BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

PROFICIENCY - YETERLİK SINAVI 
 ( Bu sınav 2019-2020 Akademik yılında okuyan Hazırlık öğrencileri için yıl sonu final 
Sınavıdır.) 
* Sınav onlıne olarak yapılacaktır. Öğrenciler sınava UBIS üzerinden katılacaklardır. 

09.06.2020                                        
( 13.00-15.30 ) 

Yaz Okuluna Başvuru 04.08.2020-09.08.2020 

Yaz Okulu Derslerin Başlaması 10.08.2020 

Yaz Okulu Derslerin Bitişi 28.09.2020 

Yaz Okulu Sonu Değerlendirme Sınavı (ELAT ) 29.09.2020 

Yaz Okulu Sonu - Konuşma Sınavı (ELAT – SPEAKING) 30.09.2020 

Yaz Okulu Sonu YETERLİK Sınavı (PROFICIENCY)  01.10.2020 

İngilizce Bütünleme Sınavı (RESIT EXAM)  02.10.2020 

Yaz Okulu Sonu Değerlendirilmesi ve Notların Açıklanması – Bütünleme 
Sınavı sonuçlarının açıklanması 

05.10.2020 

 


