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İNGİLİZCE KURSLARI VE DIŞ PROJELER OFİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Genel İngilizce Kursları
Kuzey Kampus, Hisarüstü, İstanbul
(212) 359 73 40
E-posta adresimiz: ingilizcekursu@boun.edu.tr
Websitemiz: www.ingilizcekursu.boun.edu.tr

GENEL İNGİLİZCE KURSLARI
İngilizce Kursları’nda genel ilkelerimiz:
1.
2.
3.
4.
5.

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
İngilizce dilinin kullanımıyla ilgili kişisel ve profesyonel yetkinliğin arttırılması,
ve bunu yaparken kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
Bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde
tutulması,
Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; deneyim ve emeğe saygı
gösterilmesi,
Kurumsal kaynakların korunarak özenli ve etkin kullanımının sağlanmasıdır.

Genel İngilizce Kurslarımız günlük hayatta kullanılan İngilizceyi öğrenmek
isteyenlere yöneliktir ve Başlangıç, Orta ve İleri düzeylerde toplam 11 kurdan oluşur.
Programımız yabancı dilin dilbilgisi eğitimine ek olarak bütün özellikleri ile
konuşarak, dinleyerek ve okuyarak bir bütün halinde ve etkinliklerle öğrenileceği
anlayışı üzerine kurulmuştur. Deneyimlerimiz öğrencilerin derslere düzenli devam
etmelerinin ve ders dışı kitap ve internet destekli kaynaklar okumak ve film izlemek
gibi kişisel çabalarının artı başarı sağladığını göstermektedir. Kurslarda ders veren
eğitmenler Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) öğretim
elemanları arasından Kurs Komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda seçilir.
Şartların uygun olması durumunda bir sınıfta devam eden öğrenciler olsa dahi
eğitmenler aynı sınıf ile ancak iki dönem üst üste ders yaparlar. Her dönem sonunda
sınıf eğitmeni değişebilir. Bu konuda öğrencilerin herhangi bir talebi olamaz.
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KURLAR
Bir yılda 4 dönem kurs açılır. Her bir kurs dönemi 60 ders saatini kapsar. Sonbahar,
Kış ve İlkbahar kurs dönemleri 10 hafta sürer ve haftada 6 saat olmak üzere toplam
60 saat dersten oluşur. Yaz Kurs dönemi 8 hafta sürer ve haftada 8 veya 9 saat olmak
üzere toplam 60 saat dersten oluşur. Bir dönemi tamamlayan ve sınavlarda başarılı
olan kursiyerler bir üst düzeye devam etme hakkı kazanırlar. Düzeyler aşağıdaki
gibidir:
Genel İngilizce
Başlangıç Düzeyi 1, 2, 3
Orta Düzey 1, 2, 3, 4
İleri Düzey 1, 2, 3
İleri Düzey 4 (Konuşma Grubu)
İleri Düzey 4 kurunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak
kazanırlar.
İş İngilizcesi 1
İş İngilizcesi 2
DÜZEY BELİRLEME SINAVI
Kurslarımıza yeni başvuran her öğrenci kayıt sırasında verilen bir düzey belirleme
sınavı sonucuna göre uygun bir sınıfa yerleştirilir. Kursun ilk haftası içinde, gerekirse,
sınıf eğitmeninin ve Kurs Koordinatörünün onayı ile öğrenci bir alt veya bir üst
düzeydeki bir sınıfa geçirilebilir. Bu kural, kursiyerin seviye tespit sınavını online
aldığı online kurs dönemleri için geçerli değildir. Aynı düzeydeki bir sınıftan
diğer bir sınıfa geçiş yapılamaz.
KAMPÜSE GİRİŞ
Katılımcıların kampüse girerken güvenlik görevlilerine fotoğraflı kurs katılımcı giriş
kartlarını göstermeleri gerekmektedir. Derslere devam ettikleri her dönem için
katılımcılara yeni bir kart verilecektir. Kampüse araçla giriş mümkün değildir.

3

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
GENERAL ENGLISH COURSES

DERS SAATLERİ
Sonbahar, Kış ve İlkbahar Kursları
Hafta içi Programı (Salı, Perşembe):

18:30 – 19:20
19:35 – 20:25
20:40 – 21:30

Hafta Sonu programı (Cumartesi, Pazar):

10:00 – 10:50
11:05 – 11:55
12:10 – 13:00

Yaz Kursları
Hafta İçi Programı (Pazartesi, Salı, Perş.) :

18:30 – 19:20
19:35 – 20:25
20:40 – 21:30

Hafta Sonu Programı (Cumartesi, Pazar):

10:00 – 10:50
11:05 – 11:55
12:10 – 13:00
13:15 – 14:05

SINAVLAR
Katılımcılar her kurda ilk beş haftanın sonunda bir ara sınav ve onuncu haftanın
sonunda verilen bir final sınavı alırlar. Bu sınavların sonuçlarına göre bir üst düzeye
devam etme hakkı kazanırlar. Sınavlara girmek zorunludur. Her iki sınav ortalamada
%50 ağırlık taşır. Girilmeyen sınavın notu sıfır olarak hesaplanır. Bir üst kura devam
etmek için gerekli ortalamalar aşağıda belirtildiği gibidir:
Başlangıç Düzeyi 1, 2, 3:
65
Orta Düzey 1, 2, 3, 4:
65
İleri Düzey 1, 2, 3, 4:
65
İş İngilizcesi 1, 2:
65
İleri Düzey 4: 5. Hafta: Sunum: %50, 10. Hafta: Mülakat: %50
(Not: Online kurs dönemlerinde sınav yapılamamasından dolayı sadece ileri
düzey 4 seviyesindeki sunum ve mülakat puanları değerlendirmeye alınır.
Diğer seviyelerde başarı kriteri yalnızca derslerin yüzde 80’ine katılımdır.)
Bu ortalamaların altında kalan ve bir üst kura devam edemeyecek kursiyerlerimiz
%25 indirimli kurs ücretiyle aynı kuru tekrarlayabilirler.
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Telafi sınavları: Sınava giremeyen kursiyerlerimiz mazeretlerini yazılı olarak - bir
sağlık kurumundan alınmış rapor, iş gezisini veya eğitimini belgeleyen çalışılan
kurumdan alınan onaylı belge vs. ile - sınav öncesinde veya sınav gününden sonra en
fazla bir hafta içinde Kurs Ofisine iletmek ile yükümlüdürler. Bu belgeler Kurs
Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda katılımcıya
telafi sınavı verilecektir. Online dönemde telafi sınavı verilmeyecektir.
Sınav sonrası yapılan derslerde öğretmenlerimiz öğrencileriyle sınav
sorularının cevaplarının üzeriden geçerler. Ayrıca, okula gelerek derse
giren ancak telafi sınavına daha sonra girmek isteyen kursiyerlerimiz sınava
hazırlanmak için daha çok zamana sahip oldukları için bu da haksız bir
durum yaratmaktadır. Bu sebeplerden dolayı geçerli bir nedenle sınava
giremeyen öğrencilerimizin tekrar derse katılabilmeleri için mutlaka
ara sınava katılmış olmaları gerekmektedir. Kursiyerlerimiz ara sınava
girene kadar 6. haftadan sonraki derslere katılamazlar. Mazereti kabul
edilen öğrenciler Kurs Ofisi ile iletişime geçerek ya diğer programın sınav
günü misafir öğrenci olarak ya da belirlenen bir gün ve saatte telafi sınavını
alabilirler.
Ara sınava katılamamış kursiyerlerimiz, Kurs Ofisi’ni önceden bilgilendirmek koşuluyla
misafir öğrenci olarak diğer programın (hafta içi/hafta sonu) sınavının yapıldığı gün veya
Kurs Ofisi ile birlikte kararlaştırdıkları bir gün telafi sınavı alabilir.
GENEL KURALLARIMIZ
1.
Derslere devam: Kurslara devam, hem kişisel öğrenme hem de eğitimin
sürekliliği açısından önemlidir. Kursiyerlerin her dönemde derslerin en az 2/3'üne
devam etmesi beklenmektedir. Online yapılacak kurslarda kursiyerlerin bir üst
kura geçmek için derslerin en az yüzde 80’ine devam etmeleri gerekmektedir.
2.
Derse giriş çıkış saatlerine uyulması zorunludur. Bir kursiyerin derse geç
girmesi veya erken çıkması diğer katılımcıların ve eğitmenin dikkatini dağıtmakta ve
dersi bölmektedir. Online dönemde de bu saatler dikkatle takip edilecektir.
3.
Haftaiçi veya haftasonu kendi sınıfınızda katılamayacağınız ders günlerinin
telafisini bir kurs döneminde en fazla 2 defa olmak kaydıyla yapabilirsiniz. Ancak,
kaçırdığınız dersten sonra değil, kaçıracağınız dersten önceki hafta, hangi günlerin
telafiye denk geldiğine dikkat etmeniz ve durumunuzu Kurs Ofisi’ne bildirmeniz
gerekir. Haftasonu dersleri önden gitmekle birlikte bazen haftaiçi dersleri öne
geçmektedir. Bu konuda, telafi gününü belirlemek için kaçıracağınız dersten önceki
hafta Kurs Ofisi’nden teyit almanız gerekir. Kurs Ofisi, sizden gelen telafi talebini
değerlendirir ve gerekli düzenlemeyi yapar. Online dönemde de aynen geçerlidir.
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4.
Derste cep telefonu kullanılamaz. Cep telefonlarının çalması, derste fısıltıyla bile
olsa telefonla konuşulması ve mesajlaşmalar sınıftaki diğer katılımcıların ve öğretmenin
dikkatini dağıtmaktadır. Kursiyerlerimizin derse girmeden önce telefonlarını
kapatmalarını rica ederiz. Kursiyerlerin derslerde kullanılan herhangi bir materyal vb
malzemenin fotoğrafını çekmesi ve/veya paylaşması yasaktır.
5.
Ödemeler: Kurs ücretleri kursa kayıt sırasında belirlenen ödeme planına göre
ödenmelidir. Ödemenin aksaması durumunda katılımcı öğrencilik haklarını
kaybedecektir. Eğitim başladıktan sonra ayrılanlara ödeme iadesi yapılamaz.
Kaydını yaptırdıktan sonra ve dersler başlamadan önce ayrılmak isteyen ve mazereti
geçerli kabul edilen kursiyere kurs ücretinden %20 kesinti yapılarak kalan ücret
iadesi yapılır.
6.
Kayıt dondurma: Öğrenci, sağlık durumuyla veya işyeriyle ilgili mazeretini
resmi olarak belgelemesi ve derslerinin başlangıcından itibaren 18 ders saatini
geçmemiş olması şartıyla, kaydının dondurulmasını talep edebilir. Kayıt dondurma
süresi 1 yıldır. Geçerli bir nedenle kayıt dondurmuş olan kursiyerlerin kurslara geri
döndüklerinde kurs ücretlerine zam yapılmışsa bu farkı ödemeleri gerekir. Kayıt
dondurduktan sonra diğer dönemlerde de gelmemesi halinde ücret iadesi yapılmaz.
“Dersler başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmaz” kuralı sonrasında
kaydını donduranlar için de geçerlidir.
7.
Sınıfında başarılı olmasına rağmen Kurslara ara vermek zorunda kalan
öğrenciler, bu süre bir kurs dönemini aşmadığı takdirde, başarıyla bitirmiş oldukları
kurun bir üst seviyesine devam edebilirler. Bir dönemden daha uzun bir süre ara
veren kursiyerler ise kursa devam edebilmek için tekrar düzey belirleme sınavına
girerler.
8.
Kursa ara vererek yurt içi veya yurt dışında başka bir eğitim kurumuna
devam etmiş olan kursiyerlerin, daha üst düzeydeki kurlara devam etmek
istemeleri halinde, aldıkları eğitimi belgelemeleri ve yeniden düzey belirleme
sınavına girmeleri gerekmektedir.
9.
İki sınavının ortalaması 90 ve üzeri olan kursiyerler dönem aralarında, final
sınavını takip eden 15 gün içinde kur atlama sınavına girip başarılı olmak koşuluyla
kur atlayabilirler. Online dönemde sınav olmadığından bu madde uygulanmayacaktır.
10. Derslerin 7. ve 8. Haftası, bir sonraki dönem devam etmek isteyen kursiyerlerin
Kurs Ofisi’nden gönderilecek ön kayıt formu doldurmaları gerekmektedir. Bu form
öğrencinin devam etmek niyetinde olduğunu gösterir ve Kurs Ofisi’nin planlama
yapmasına yardımcı olur ancak öğrenci kesin kayıt yaptırmış olmaz. Kesin kayıt
işleminin tamamlanması için kayıt tarihleri içinde ödeme yapılması gerekmektedir.
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11. Kursiyerlerin kayıt yenileme işlemlerini son kayıt tarihine bırakmamalarını
önemle rica ediyoruz. Kontenjanların dolması halinde kayıtlar son kayıt tarihinden
önce de kapanabilir.
DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Normal sınıf ortamında eğitimlerin sonunda derslere % 60 ve üzeri oranında devam eden
katılımcılara eğitimin içeriğini, eğitmenleri ve eğitim şartlarını değerlendirmeye yönelik
kısa bir anket uygulanır. Online dönemde bu şart, derslerin yüzde 80’ine devam etmiş
olmaktır. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve varsa aksaklıkların giderilmesi için
yapılan bu değerlendirmelerin nesnel bir şekilde gerçekleşmesi arzulanan faydayı elde
edebilmek için çok önemlidir.
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