
HAZIRLIK GENEL İŞLEYİŞ 

İngilizce Hazırlık programında dersler yüz yüze mi online mı yapılacaktır? 

Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 

İngilizce Hazırlık programı yüz yüze başlayacaktır. Sadece A Temel (AF) kuruna yerleşen 

öğrenciler 15-16-17 Eylül tarihlerindeki derslerini online yapacaklardır. Ders ID leri (ZOOM) 

daha sonra web sitemizde paylaşılacaktır. 

Öğrencilere online veya yüz yüze eğitim seçenekleri sunulacak mı? 

Hayır. Hazırlık programında tüm dersler yüz yüze yürütülecektir.  

Dersler devam ederken COVID pozitif olursam ne yapmam gerekir?  

COVID pozitif olan öğrencilerimiz iyileşene kadar eğitimlerine ara vermeden derslere online 

olarak devam edebilirler. 

Kampüse girişlerde aşı zorunluluğu var mı? 

Kampüse girişlerde HES kodunun yanında e-nabız uygulaması üzerinden oluşturulmuş 

COVİD-19 aşı kartlarınız da kontrol edilecek olup sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 

öğrencilerimiz haftada iki defa negatif PCR testi sonucu göstererek kampüse 

girebileceklerdir. Ancak yüz yüze TOEFL sınavlarında (14-17 Eylül 2021) sadece HES kodu 

kontrolü yapılacaktır. 

TOBB ETÜ’deki tüm öğrenciler hazırlık programından başarılı olmak zorunda mı? 

Türkçe eğitim veren bölümlere (Türk Dili ve Edebiyatı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile 

Görsel İletişim Tasarım) kayıtlı öğrencilerin Düzey Belirleme veya Program Öncesi Yeterlik 

sınavlarından başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın lisans programlarına geçişleri yapılır. 

Bu bölümler dışındaki tüm öğrencilerimizin bölümlerinde ders alabilmeleri için Hazırlık 

Programını başarmaları zorunludur.   

TOBB ETÜ’de hazırlık kaç dönem sürmektedir? 

Akademik yılın başında YDB’de girilen İngilizce sınavlarında alınan puanlar öğrencimizin 

doğrudan bölümüne geçip geçmeyeceğini veya hazırlıkta başlayacağı kuru belirlemektedir. 

Hazırlık programının kaç dönem süreceği öğrencimizin kuruna göre değişmektedir. A ve AF 

kurları 3 dönem, B kuru 2 dönem, C kuru ise 1 dönemlik programlardır. 

Hazırlıkta devam zorunluluğu var mı? 

TOBB ETÜ hazırlık sınıfında tüm öğrenciler için devam şartı aranmaktadır. İngilizce Hazırlık 

Programında öğrenciler derslerin en az yüzde 90’ına devam etmek zorundadır. Devam 

zorunluluğu her dönem ayrı uygulanır. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya tam 

teşekküllü üniversite hastanelerinden alınacak ve tek seferde en az 3 gün süreli istirahat 

raporu, PCR pozitif test sonucu ve anne, baba, kardeş, eş ya da çocuğunun vefatı durumunda 

vefat belgesi ile öğrencinin derslere devam zorunluluğu yüzde 80’e kadar düşürülebilir.   

 



Hazırlık Programı'nda süreye sayılan izin (kayıt dondurma) alabilir miyim? 

Hazırlık sınıfında ilk yılında bulunan öğrenciler için süreye sayılan izin şartı mevzuatta 

aşağıdaki madde ile belirtilmiştir: 

MADDE 9-(1) Öğrenciler, yurtdışındaki kuruluşlarda İngilizce eğitimi hariç, ilk iki yarıyıl 

içerisinde süreye sayılan dönem izni başvurusunda bulunamazlar. Yurt dışında İngilizce eğitim 

yapılacak kuruluşlar Yabancı Diller Bölüm Kurulunun görüşü üzerine Üniversite Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanır. Bu şekilde izinli sayılan öğrencilerin izin süresi sonunda eğitim 

gördükleri kurumdan bir katılım belgesi ibraz etmeleri gerekir; aksi takdirde öğrencinin izin 

işlemi geriye dönük olarak iptal edilir ve öğrenci kayıt yaptırmamış sayılır. 

TOEFL ITP sınavından başarılı oldum ve bölüme geçmeye hak kazandım. Bölüme 

geçmek için yapmam gereken bir şey var mı? 

Hayır. Sınavda başarılı olan tüm öğrencilerin bilgileri bölümlerine geçişleri için YDB 

sekreterliği tarafından öğrenci işleri ile paylaşılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin bir şey 

yapmasına gerek yoktur. 

TOEFL ITP sınavından başarılı olursam isteğe bağlı hazırlık okuyabilir miyim? 

14-17 Eylül 2021 program öncesi TOEFL-ITP sınavından başarılı olan öğrencilerin 

bölümlerine geçişleri yapılır. Bu öğrenciler isteğe bağlı hazırlık okuyamaz. Ancak güz ve bahar 

dönemi sonunda TOEFL-ITP sınavından başarılı olan B kuru öğrencileri isteğe bağlı C kuruna 

devam edebilirler. 

Yabancı Diller Bölümü’nde takip edilen usul ve esasları gösteren mevzuata nasıl 

ulaşabilirim? 

Hazırlık Programı ile ilgili İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin 

Yönerge 

Lisans eğitimi sırasında alınması gereken İngilizce ve İkinci Yabancı Dil dersleri ile ilgili 

Lisans Programları İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönerge esas alınmaktadır. 

İlgili yönergelere https://www.etu.edu.tr/tr/sayfa/mevzuat adresinden ulaşılabilir. 

 

SINAVLAR 

TOBB ETÜ’de Hazırlık Programında başarılı olma şartı nedir? 

Öğrencilerimizin devam ettikleri kurda başarılı sayılmaları için devamsızlıktan kalmamaları ve 

gerekli not ortalamasına ulaşmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz böylece bir üst kura 

geçerler. Hazırlık programını tamamlayabilmek için TOEFL ITP sınavından 500 (İDE 550) ve 

üzeri bir puan almak gerekmektedir. 

TOEFL ITP ye nasıl girebilirim? 

Düzey belirleme sınavından 65 ve üzeri bir puan alan öğrencilerimiz TOEFL ITP sınavına 

girebilir. Hazırlık programına devam eden öğrencilerimizin TOEFL ITP ye girebilmeleri için 

https://www.etu.edu.tr/tr/sayfa/mevzuat


devam şartını yerine getirmiş olmaları ve B/BR kurlarında 80 veya C/CR/D kurlarında 65 not 

ortalamasını sahip olmaları gerekmektedir. 

Hazırlık programında başarılı sayılabilmenin TOEFL ITP’den 500 ve üzeri bir puan 

almak dışında başka bir yolu var mıdır? 

Hazırlık programından başarılı sayılmak için TOEFL ITP dışında TOEFL IBT, YDS, e-YDS, 

YÖKDİL ve PTE Academic sınavlarında alınan puanlar geçerlidir. İlgili sınav sonuçlarının 

geçerli sayılma koşulları İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin 

Yönerge’de ve bu belgenin İzinler başlığı altında incelenebilir. 

TOEFL ITP ve TOEFL IBT dışında bir sınavla Hazırlık Programı muafiyeti sağlansa da lisans 

eğitimi sırasında alınan ING004 dersi kapsamında bu iki sınav sonucundan birine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

TOEFL IBT sınavına herhangi bir merkezde girebilir miyim? 

Hayır. Sadece TOBB ETÜ, Türk Amerikan Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi’nde girilen 

sınavların sonuçları kabul edilmektedir. 

LİSANS İNGİLİZCE ve İKİNCİ YABANCI DİL DERSLERİ 

Tüm öğrenciler İkinci Yabancı Dil dersi almak zorunda mı? 

Üniversitede hazırlık sonrası lisans programları için İYD001/001Y, İYD002/002Y, 

İYD003/003Y ve İYD004/004Y ikinci yabancı dil dersleri zorunlu derslerdir. 

İkinci Yabancı Dil kapsamında hangi diller bulunmaktadır? 

İYD dersleri kapsamında Almanca, Arapça, Fransızca, Çince, İtalyanca, Rusça, Japonca ve 

İspanyolca dilleri bulunmaktadır. Öğrenciler 001 kodlu İYD derslerini dönem dersi olarak 

lisans öğreniminin beşinci döneminde almaya başlar; ancak bu dersler öğrencilerin isteğine ve 

bölüm müfredatlarının uygunluğuna bağlı olarak dil tercihinin yapıldığı dönemden sonra erken 

olarak da alınmaya başlanabilir. 

Bölüme geçtiğimde almam gereken İngilizce dersleri var mıdır? 

Öğrencilerimizin bölümlerinde almaları gereken dersleri dâhilinde ING001, ING002, ING003 

ve ING004 kodlu 4 İngilizce dersi vardır. 

 

 


