
2022-2023

ELC Eğ�t�m
Programı
Öğrenc� 
El K�tapçığı



İç�ndek�ler

01 ELC D�rektörü'nün Mesajı
02 İng�l�zce Hazırlık Programının M�syonu
02 2022-2023 Eğ�t�m Programı
03 ELC Sev�ye İlerleme Tablosu
04 ELC Dersler�
05 ELC Öğrenc�ler� �ç�n İng�l�zce Yeterl�l�k Sınavına
(KUEPE) G�reb�lme ve Hazırlık Eğ�t�m�n� Tamamlama
Şartları
05 ELC Programını Tamamlamak �ç�n Kabul Ed�len 
Sınav Sonuçları
06-07 Program �le İlg�l� B�lg�ler
07 Sağlık Raporları



Değerl� Öğrenc�ler�m�z, 

Akadem�k hayata adım attığınız, öğrenme sürec�n�z�n bu yepyen� ve belk� de en
anlamlı dönem�nde, s�zlere destek olmayı amaçlayan Koç Ün�vers�tes� İng�l�zce D�l
Merkez� (ELC) adlı İng�l�zce Hazırlık Okulumuza hoş geld�n�z. 

Öğret�m d�l�n�n İng�l�zce olduğu ün�vers�tem�zde s�zler�n hem akadem�k hem de sosyal
olarak başarılı olab�lmen�z� sağlayan en öneml� yetk�nl�kler�n başında etk�l� d�l
kullanımı ve kend�n� �fade edeb�lme becer�s� gel�r. Yabancı d�lde bu yetk�nl�kler�
gel�şt�rmey� amaçlayan İng�l�zce Hazırlık Okulu’nda d�l becer�ler� bütünsel b�r
yaklaşımla öğret�l�r. Her b�r öğrenc�m�z�n farklı b�reysel özell�klere ve donanımlara
sah�p olduğunun ve bu zeng�nl�ğ� öğrenme ortamına get�rd�ğ�n�n b�l�nc�nde olarak
planladığımız programımızda öğrenc�ler�m�z�n akadem�k konularda sev�yeler�ne göre
seç�lm�ş çeş�tl� d�nleme ve okuma kaynaklarından yararlanarak b�lg� ed�nmey� ve bu
b�lg�y� kullanıp yazılı ve sözlü olarak etk�l� �let�ş�m kurab�lmey� deney�mlemeler� esastır.
Öğrenme akt�v�teler�, öğrenc�ler�n hayat boyu �ht�yaç duyacakları genel becer�ler�n
yanı sıra 21. yüzyıl yetk�nl�kler�n� de �çerecek şek�lde planlanır. Öğrenc�ler�m�z, akt�f
b�r şek�lde üreterek ve paylaşarak kend�ler�n� en �y� şek�lde �fade etmey� deney�mler ve
yabancı d�l öğren�m�nde gereken desteğ�n sağlandığı olumlu b�r öğrenme ortamında
fakülte hayatlarına hazırlanırlar.

Öğrenmen�n hayat boyu sürdüğünün b�l�nc�nde, zorlukları aşan, kend� öğrenme
sürec�n�n tüm sorumluluğunu alan b�reyler olarak �lerlemen�z �ç�n bu heyecanlı
süreçte deney�ml� b�r ek�p olarak s�zlere eşl�k etmeye hazırız. İnanıyorum k� s�z 
genç yet�şk�nler de el�n�zden gelen�n en �y�s�n� yapacak ve etk�l� �let�ş�m kuran, 
b�lg�y� ver�ml� kullanan, kend�ne ve çevres�ne karşı saygılı ve duyarlı b�reyler olarak
hayata değer katacaksınız. 

En �y� d�lekler�mle, 
Berna Arslan
İng�l�zce D�l Merkez� D�rektörü

ELC D�rektörü



Dönem bazlı b�r programdır. 

4 sev�ye vardır (Her sev�yede 1 ana ders bulunur):

Öğrenc� dönem �ç�ndek� başarısına göre sev�ye atlar. (Her dönem sonunda
toplamda alınan puana göre sev�ye atlama esasına dayanır.)
Yeterl�l�k sınavına g�rme koşulu: Orta düzey� (Intermed�ate) 100 üzer�nden 80
puan �le tamamlamak veya Orta-üstü düzey� (Upper-�ntermed�ate) 100 üzer�nden
65 puan �le tamamlamak. (B1+ / B2 sev�yes�nde olmak)
Müfredat hedefler� ve sev�yeler Avrupa D�ller� Ortak Çerçeve Programı (CEFR)
standartlarıyla uyumludur. Öğrenc�n�n d�l becer�ler�n�n hang� sev�yede olduğu
süreç �ç�nde yakından tak�p ed�l�r.
Dersler entegre becer�ler çerçeves�nde (bütünsel d�l öğren�m�ne dayanarak)
d�zayn ed�l�r. Doğal d�l öğrenme süreçler�n� modelleyen öğrenme & İng�l�zcen�n
yabancı d�l olduğu ortamlara uygun öğrenme sürec� baz alınır. 
Mantıklı öğrenme sürec�n� �çeren, sev�yeler �ç�nde ve arasında bütünlük ve uyum
mekan�zmaları/s�stemler/standartlar mevcuttur.
Sınavların sayı olarak çok olmadığı ve öğrenme odaklı süreçler�n yoğunlaştığı
program. Haftalık/döneml�k ders saat�n�n çoğunluğu öğrenme akt�v�teler�ne
ayrılır. Sınav �ç�n kullanılan zaman m�n�mum düzeyded�r.
Sınavlar öğrenme sürec� hakkında b�lg� vermek amaçlıdır. 

            Güz: 14 hafta
            Bahar: 14 hafta
            Yaz: 6-7 hafta

            Başlangıç / Foundat�on
            Orta altı / Pre-�ntermed�ate
            Orta / Intermed�ate
            Orta üstü / Upper-�ntermed�ate

Öğret�m d�l�n�n İng�l�zce olduğu ün�vers�tem�zde öğrenc�ler�n hem akadem�k hem de
sosyal olarak başarılı olab�lmes�n� sağlayan en öneml� yetk�nl�kler�n başında etk�l� d�l
kullanımı ve kend�n� �fade edeb�lme becer�s� gel�r. Yabancı d�lde bu yetk�nl�kler�
gel�şt�rmey� amaçlayan İng�l�zce Hazırlık Okulu’nda d�l becer�ler� bütünsel b�r
yaklaşımla öğret�l�r. Her b�r öğrenc�n�n farklı b�reysel özell�k ve donanıma sah�p
olduğunun ve bu zeng�nl�ğ� öğrenme ortamına get�rd�ğ�n�n b�l�nc�yle planlanan
programda öğrenc�ler�n akadem�k konularda sev�yeler�ne göre seç�lm�ş çeş�tl� d�nleme
ve okuma kaynaklarından yararlanarak b�lg� ed�nmey� ve bu b�lg�y� kullanıp yazılı ve
sözlü olarak etk�l� �let�ş�m kurab�lmey� deney�mlemeler� esastır. Öğrenme akt�v�teler�,
öğrenc�ler�n hayat boyu �ht�yaç duyacakları genel becer�ler�n yanı sıra 
21. yüzyıl yetk�nl�kler�n� de �çerecek şek�lde planlanır. Öğrenc�ler, akt�f b�r şek�lde
üreterek ve paylaşarak kend�ler�n� en �y� şek�lde �fade etmey� deney�mler ve yabancı
d�l öğren�m�nde gereken desteğ�n sağlandığı olumlu b�r öğrenme ortamında fakülte
hayatlarına hazırlanırlar.

2022-2023 EĞİTİM PROGRAMI
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Ders geçme/sev�ye atlama odaklı bu s�stem öğrenc�n�n öğrenme sürec�n� ve d�l
sev�yes� olarak hang� aşamada olduğunu tak�p edecek şek�lde kuruludur. Sıkı
çalışma ödüllend�r�l�r.
Öğrenc� ‘tutor�al (etüt)’ denen zorunlu katılımı olan, s�steml� b�reb�r, küçük
gruplarda özel çalışma zamanlarına katılır. Of�s saatler�nde de öğret�m
elemanlarından destek alab�l�r.
ELC’de 2. yıla kalan öğrenc�ler programda b�r�nc� yılın sonunda hang� sev�yede �se
2. yıllarına orada devam ederler. Öğrenc�ler �lk yıllarında ELC’de h�çb�r eğ�t�m
almamışlarsa, ancak 2. yıllarında ELC’de derslere devam etmek �sterlerse, tekrar
sev�ye bel�rleme sınavına g�rerler ve uygun sev�yeye yerleşt�r�l�rler.
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ELC Sev�ye İlerleme Tablosu

Ders tekrarı durumunda amaçlar aynı olmakla beraber kullanılan k�tap, materyal
ve sınavlar farklı olacaktır.
Öğrenc� başarı durumuna göre �lerleyecekt�r.
Her sev�yedek� öğrenc�n�n gerekl� çalışmayı yapması ve başarılı olması
durumunda 1 (b�r) akadem�k yıl �ç�nde (yaz dönem� sonu �t�barıyla) programı
tamamlama �mkânı vardır.

NOT:



ELC Dersler�
Ders kodları (ders�n �lk kez veya tekrar alınmasına veya dönem�ne göre)
I (�lk kez alınan/Güz); II tekrar ed�len/Bahar); III (Yaz) 
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ELC Öğrenc�ler� �ç�n İng�l�zce Yeterl�l�k Sınavına (KUEPE)
G�reb�lme ve Hazırlık Eğ�t�m�n� Tamamlama Şartları
İng�l�zce Hazırlık Programı’nı tamamlamak �ç�n KUEPE’y� geçmek gerekmekted�r. 

Öğrenc�n�n KUEPE’ye g�rmeye hak kazanması �ç�n bel�rt�len derslerden (Intermed�ate
80 / Upper-�ntermed�ate 65) dönem �ç�nde yeterl� puanı toplaması gerekmekted�r.
 
Yeterl�l�k sınavından geçer puanı alamamış olan öğrenc�, programı tamamlamamış
olacağı �ç�n müfredatta alması gereken derse kaydolacak ve tamamlayacaktır
(Intermed�ate 80 �le sınava g�ren ve kalan öğrenc� Upper-�ntermed�ate ders�n� alır;
Upper-�ntermed�ate 65 �le sınava g�ren ve kalan öğrenc� Upper-�ntermed�ate ders�n�
tekrar alır.)



İk�nc� Yıl ELC Öğrenc�ler� (Güz ve Bahar Dönem�)

ELC’de �k� yılı tamamlamış öğrenc�ler �l�ş�kler� kes�lene kadar açılacak KUEPE
sınavlarına herhang� b�r şart aranmaksızın g�reb�l�rler. Aynı zamanda dışarıdan ver�len
sınavları da tesl�m edeb�l�rler. ELC sınav kabul şartları ve test merkez�
sınırlandırmaları bu sınavlar �ç�n de uygulanır. Eğer �sterlerse yaz dönem�ndek� ELC
dersler�ne de devam edeb�l�rler, ancak yaz dönem�nde ders alma zorunlulukları
yoktur.

Öğrenc�n�n KUEPE’ye g�reb�lmek �ç�n ya da dışarıdan alınan sınavların kabul
ed�leb�lmes� �ç�n Orta (B1+/ Intermed�ate) sev�yey� 80 puan veya Orta-üstü
(B2/Upper-�ntermed�ate) sev�yey� 65 puan toplayarak tamamlaması gerekmekted�r. 

KUEPE’ ye g�reb�lmek �ç�n öğrenc�ler�n bulundukları sev�yey� 65 puan alarak
tamamlamaları gerekmekted�r. Dışarıdan get�r�len sınavlarda yeterl� puan alındığı ve
test merkez� sınırlandırmalarını sağladığı takd�rde ELC sev�yes�ne bağlı b�r puan (not
ortalaması) koşulu aranmamaktadır. 

B�r�nc� Yıl ELC öğrenc�ler� (Güz, Bahar ve Yaz Dönemler�)

*Yabancı D�l Sınavları Eşdeğerl�kler�n� Bel�rleme Yönerges� 6. madde 3. fıkra d bend�
uyarınca uluslararası b�r yabancı d�l sınavına eşdeğerl�k ver�lmes�nde ve
sürdürülmes�nde sınavın Türk�ye’de yapılıyor olması hal�nde devlet ün�vers�teler�ne a�t
b�nalarda yapılması şartı bulunmaktadır.
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ETÜT/TUTORIAL
‘Tutor�al’ denen s�steml� etüt çalışmaları ders gerekl�l�kler�n�n �ç�nded�r ve bu
çalışmalara öğrenc�ler�n düzenl� olarak katılmaları beklen�r. Bu çalışmaların �çer�kler�
ve zamanları hakkında detaylı b�lg�ler öğret�m elemanları tarafından paylaşılır.  



7

OFİS SAATLERİ 
Öğret�m elemanları öğrenc�ler�ne daha fazla b�reb�r destek vereb�lmek amacıyla of�s
saatler�nde görüşmeler ayarlar. Of�s saatler�nden faydalanmak �ç�n öğrenc�ler�n
öğret�m elemanları �le �let�ş�me geç�p randevu almaları öner�l�r. 

ELC BİREYSEL ÇALIŞMA REHBERİ (ELC SELF-STUDY GUIDE)
Blackboard'da öğrenc�ler�n kend� kend�ler�ne çalışmalarında onlara destek olacak ve
yol gösterecek kaynaklar bulunmaktadır. Dönem başlarında öğrenc�ler bu kaynakların
bulundukları derse eklenerek b�lg�lend�r�l�rler.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
Öğrenc�ler kullanılan çeş�tl� eğ�t�m teknoloj�ler�ne ortak öğrenme platformu olan
Blackboard üzer�nden er�şeb�l�r (ku.blackboard.com).

ORYANTASYON  
Akadem�k yılın başında İng�l�zce Hazırlık Programının ana gerekl�l�kler�n�n ve
kurallarının anlatıldığı oryantasyon toplantıları düzenlen�r. Öğrenc�ler�n bu toplantılara
katılımı öneml�d�r. 
 
DERS BİLGİLERİ 
Ders gerekl�l�kler� ve b�lg�ler�n� �çeren ders programı (course syllabus) dönem
başlarında öğret�m elemanları tarafından Blackboard üzer�nden paylaşılır. 

PROGRAM DEĞERLENDİRME 
Eğ�t�m programının �şley�ş�n� daha üst sev�yeye taşımak ve bu eğ�t�m sürec�nde yer
alan veya bundan fayda gören herkes�n �ht�yaçlarının daha �y� karşılanmasını sağlamak
amacıyla düzenl� olarak öğrenc� anketler� ve görüşmeler düzenlen�r. Bu yolla
öğrenc�ler�n eğ�t�m programı hakkında karar verme süreçler�ne dah�l olmaları
sağlanır.
 
KURALLAR & YÖNETMELİKLER
Derse devam, telaf� sınavları ve ders �ç� gerekl�l�kler �le beklent�ler g�b� kurallar ve
yönetmel�klerle �lg�l� b�lg�ler her dönem başında öğret�m elemanları tarafından
paylaşılan ders programında (course syllabus) bulunur.  

DAVRANIŞ KURALLARI
Tüm elektron�k postalarda ve sınıf �ç� �let�ş�mde profesyonel ve akadem�k ortama
uygun b�r d�l kullanılmalıdır.  

Akadem�k ortamda uygun bulunmayan bazı davranışlar aşağıda özetlenm�şt�r. Detaylı
b�lg� �ç�n Öğrenc� Davranış Kuralları dokümanını d�kkatle okumanızı r�ca eder�z. 

Akadem�k Sahtekârlık
Akadem�k sahtekârlıklara kopya çekmek, yağmalayıp �z�ns�z b�lg� yayınlamak, b�r
çalışmayı b�rden fazla kere sunmak ve danışıklı h�le yapmak dâh�ld�r ve bunlarla sınırlı
da değ�ld�r. Bunların tanımları aşağıda ver�lm�şt�r:

https://apdd.ku.edu.tr/akademik-kurallar-ve-prosedurler/ogrenci-davranis-kurallari/
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Kopya Çekmek

İz�ns�z B�lg� Çalmak/İnt�hal

B�r Çalışmayı B�rden Fazla Kere Sunmak

H�lel� Yardım Alma ve Başkasının K�ml�ğ�ne Bürünme

Sahte Üret�m

Akadem�k Sahtekârlığa Yardımcı Olmak

B�r sınavda veya akadem�k değerlend�rmeye tab� tutulacak b�r materyal�n
hazırlanmasında sınıf arkadaşı veya başkasından kopya çekmek, yardım
almak/vermek veya başkalarından yazılı ya da sözlü olarak soru cevapları �le b�lg�
sağlamak kopya çekmeye dah�ld�r ancak bunlarla sınırlı da değ�ld�r.

İz�ns�z b�lg� çalmak, yazara atıfta bulunmadan yazılarını ve f�k�rler�n� alıntı yapmak ya
da kullanmaktır. Bu durum, kaynağını düzgün b�r b�ç�mde bel�rtmeden b�r öğrenc�n�n
sınav kâğıdını, b�r metn� veya b�r �nternet s�tes�n� de �ç�ne alır.
 

B�r çalışmayı b�rden fazla kere sunmak; başka b�r derste veya projede önceden
kullanılan b�r çalışmayı başka b�r derste her �k� ders�n hocasının �zn�n� almadan
yen�den sunmayı �ç�ne alır.
 

H�lel� yardım alma �z�ns�z b�r b�ç�mde b�r başkasından yardım almaktır; örneğ�n o
k�ş�ye ödev�n� yaptırmak veya kend�s� yer�ne b�r başkasını sahte k�ml�kle sınava
sokmaktır. Başka b�r öğrenc�n�n k�ml�ğ�ne bürünmek c�dd� şek�lde h�lel� b�r davranıştır.

Akadem�k b�r çalışmada herhang� b�r b�lg�n�n veya alıntının değ�şt�r�lmes� veya
uydurulmasını dah�l eder ancak bunlarla sınırlı değ�ld�r.
 

Başka b�r öğrenc�n�n akadem�k sahtekarlık yaptığını b�lerek yardımcı olmayı �ç�ne alır
ancak bununla da sınırlı değ�ld�r. (Örneğ�n, kopya çekmek, sahte b�lg� üretmek,
yazarını bel�rtmeden b�lg� aktarmak, aynı ödev� b�rkaç defa sunmak.)

TÜRKÇE KONUŞMA 
İng�l�zce Hazırlık Programı’nda derslerde tüm öğrenc�ler�n İng�l�zce konuşması
beklen�r. Koç Ün�vers�tes�’n�n eğ�t�m d�l� İng�l�zce olduğu �ç�n öğrenc�ler�n öğret�m
elemanları ve sınıf arkadaşları �le İng�l�zce �let�ş�m kurmaları gerek�r. Öğret�m
elemanlarının uygun gördüğü bazı durumlarda bu kural farklılık göstereb�l�r.  

SINIF DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 
Koç Ün�vers�tes�’ne yerleşen öğrenc�ler Sev�ye Bel�rleme Sınavı sonuçlarına göre
uygun sev�yelere ve sınıflara yerleşt�r�l�rler. Sınıflar bel�rlend�kten sonra, ELC
D�rektörlüğü’ne �let�len değ�ş�kl�k talepler� kabul ed�lmeyeb�l�r.

SAĞLIK RAPORLARI 
Sağlık raporlarıyla �lg�l� süreçler ve düzenlemeler hakkında detaylı b�lg� �ç�n aşağıdak�
bağlantıdak� yönergey� okumanız gerekmekted�r. 
https://reg�strar.ku.edu.tr/yonergeler/ogrenc�-sagl�k-raporu-uygulama-esaslar�-
yonerges�/

https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/ogrenci-saglik-raporu-uygulama-esaslari-yonergesi/

