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İNGİLİZCE KURSLARI VE DIŞ PROJELER OFİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Genel İngilizce Kursları 

Anadolu Hisar Kampus, Beykoz, İstanbul 

 

Tel: (0212) 359 73 40  

E-posta adresimiz: ingilizcekursu@boun.edu.tr 

Websitemiz: www.ingilizcekursu.boun.edu.tr 

Resmi Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma (09:00-12:00 / 13:00-16:00) 

 

   
GENEL İNGİLİZCE KURSLARI  

 

İngilizce Kursları’nda genel ilkelerimiz: 

 

1. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi, 

2. İngilizce dilinin kullanımıyla ilgili kişisel ve profesyonel yetkinliğin arttırılması, 

ve bunu yaparken kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi, 

3. Bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde 

tutulması, 

4. Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; deneyim ve emeğe saygı 

gösterilmesi, 

5. 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. 

mailto:ingilizcekursu@boun.edu.tr
http://www.ingilizcekursu.boun.edu.tr/
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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 7-8 hafta sürer ve haftada 8-9 saat olmak 

üzere toplam 60 saat dersten oluşur.  Bir dönemi derslerin en az %80 ine katılmış 

olarak tamamlayan kursiyerler bir üst düzeye devam etme hakkı kazanırlar. Düzeyler 

aşağıdaki gibidir: 

 

Genel İngilizce     

Başlangıç Düzeyi 1, 2, 3            (Beg 1, Beg 2, Beg 3)                                                                  

Orta Düzey 1, 2, 3, 4                    (Int 1, Int 2, Int 3, Int 4)                                                                  

İleri Düzey 1, 2, 3                       (Adv 1, Adv 2, Adv 3) 

İleri Düzey 4 (Konuşma Grubu)  (Adv 4 - Conversation Class) 

Sadece İleri Düzey 4 (Adv 4) kurunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika 

almaya hak kazanırlar.  

 

DÜZEY BELİRLEME SINAVI 

Kurslarımıza yeni başvuran her öğrenci kayıt sırasında verilen bir düzey belirleme 

sınavı sonucuna göre uygun bir sınıfa yerleştirilir. Öğrenci sınıfa yerleştirildikten 

sonra sınıfı ya da seviyesi değiştirilemez. 

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 

 

 



 

 

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY                             

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES 

GENERAL ENGLISH COURSES 

 
 

4 
 

Hafta Sonu Programı (Cumartesi, Pazar):  10:00 – 10:50 

       11:05 – 11:55 

       12:10 – 13:00 

       13:15 – 14:05 

 

SINAVLAR VE BİR ÜST KURA DEVAM ETME KRİTERLERİ 

1. Online kurs dönemlerinde sınav yapılmamaktadır. Kursiyerlerin bir üst 

kura geçmek için derslerin en az yüzde 80’ine devam etmeleri gerekmektedir. 

60 saatlik kurslarımızda devamsızlık limiti 12 saattir. Devamsızlığı 13 saat olan 

kursiyer bir üst kura devam edemez. 

Sadece ileri düzey 4 (ADV 4) seviyesinde öğrencilerin 5. Haftada yapmak zorunda 

oldukları sunum ve 10. Haftada yapılan mülakat puanları eşit ağırlıklı olarak 

değerlendirmeye alınır. Ortalamaları 100 üzerinden 65 ve üstü olan öğrenciler 

başarılı kabul edilir. Diğer seviyelerde başarı kriteri yalnızca derslerin yüzde 80’ine 

katılımdır. 

 

Devamsızlığı 12 saat limitini aşmış ADV 4 seviyesi dışındaki kursiyerlerimiz, ve 

ortalamaları 65 den düşük olan ADV 4 seviyesi kursiyerlerimiz, isterlerse tekrar kurs 

ücretini ödeme koşuluyla aynı kuru tekrarlayabilirler. 

 

GENEL KURALLARIMIZ 

 

1. Derslere devam ve ödevlerin yapılması: Kursiyerlerimizin derslere düzenli 

olarak katılması ve ödevlerini yapması sadece bir üst kura devam edebilmeleri için 

değil aynı zamanda ingilizce öğrenimlerinde ilerleme kaydetmek ve eğitimin 

sürekliliği açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

  

2. Derse gürültülü ortamlardan katılmamak. Kursiyerlerin zoom üzerinden 

derse katıldıkları ortamın halka açık ve kalabalık (kafe gibi) bir ortam olmaması, 

kursiyerin bulunduğu ortamda mümkün olduğunca sessizliğin sağlanmış olması, hem 

kursiyerin dersten verim alması, hem hocanın dikkatinin dağılmaması, hem de 

sınıftaki diğer kursiyerlerin rahatsız olmaması açısından çok önemlidir.   

 
3. Derste kameraların açık olması.  Tüm derslerde öğretim görevlisi ve diğer 

kursiyerlerle etkin iletişim sağlayabilmek ve dolayısıyla derslerden maksimum verim 

alabilmeniz için Zoom’a girdiğiniz aygıtta kameranın açık, mikrofonun çalışır 

durumda olması gereklidir. Kameranızın açık olması, eğitmenin size derste söz 

verebilmesi ve sizinle birebir iletişime geçebilmesi açısından çok büyük önem 

taşımaktadır. Kursiyerler özellikle bir üst kura devam etmeyi planlıyorlarsa, bir 

üst kura geçiş kriteri online dönemde derslerin %80 ine devam mecburiyeti 
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olduğu için,  derste var olduklarını gösterebilmek açısından ders boyunca 

kameralarını açık tutmak durumundadırlar.  

4. 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 derslerinde program önde olmakla 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.  

5. Ödemeler: Kurs ücretleri kursa kayıt sırasında belirlenen ödeme planına göre 

ödenmelidir. Ödemenin aksaması durumunda katılımcı öğrencilik haklarını 

kaybedecektir. Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle 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 iade edilir.  

6. Kayıt dondurma: Öğrenci, sağlık durumuyla veya işyeriyle ilgili mazeretini 

(işyeri veya saati değişikliği) 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 sonraki 1 yıl 

içinde  diğer dönemlerde de gelmemesi halinde ücret iadesi yapılmaz. “Dersler 

başladıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmaz” kuralı sonrasında kaydını 

donduranlar için de geçerlidir.  

7. Faturalar, kursun 3. haftasında fatura sistemine girilir ve onaya gönderilir. 

Kursun 4. haftası içinde Kurs Ofisinden temin edilebilir. 

8. 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.   

 

9. Kursa ara vererek yurt içi veya yurt dışında başka bir eğitim kurumuna 

devam etmiş olan kursiyerlerin, daha üst düzeydeki  kurlara devam etmek 

istemeleri halinde,  yeniden  düzey belirleme sınavına girmeleri gerekmektedir. 
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10. Derslerin 7. ve 8. Haftası, bir sonraki dönem devam etmek isteyen kursiyerlerin 

Kurs Ofisi’nden gönderilecek ön kayıt formu doldurmaları gerekmektedir. (Yaz 

döneminden sonra hariç) 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 mevcut kursiyerler için 

belirtilen kayıt tarihleri içinde ödeme yapılması ve dekontun Kurs Ofisine mutlaka 

ibrazı  gerekmektedir. Kurs Ofisine dekont ulaşmadan kayıt işlemlerine başlanamaz. 

 

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 

 

Online dönemde eğitimlerin sonunda derslere % 80 ve üzeri oranında devam eden 

kursiyerlere eğitimin içeriğini, eğitmenleri ve eğitim şartlarını değerlendirmeye yönelik 

kısa bir anket uygulanır. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve varsa aksaklıkların 

giderilmesi için yapılan bu değerlendirmelerin nesnel bir şekilde gerçekleşmesi 

arzulanan faydayı elde edebilmek için çok önemlidir. 


