Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu
Yaz Okulunda Uyulması Gereken Kurallar
Devam Mecburiyeti
1. Yaz okuluna devam mecburiyeti vardır. Öğrencilerimiz devamsızlıktan kaldıkları
takdirde final sınavına girme hakları olmayacaktır. Yaz okulunda her kur için
devamsızlık hakkı 23 saattir.
2. Dersin başında ve sonunda yoklama alınacaktır. Ders sırasında hocalarınız size
sorular sorduğunda, yanıt alamazsa, uyardıktan sonra sizleri yok yazacaktır.
3. Ders esnasında kameranız mutlaka açık olmak zorundadır. Kamerası açık olmayan
öğrenci hocası tarafından uyarılır ve kamerasını açmazsa participation notu “0” olarak
kaydedilir.
4. Devam durumunuz günlük olarak işlenir. Öğrencilerimiz devam durumunu edönüşümden takip etmekle yükümlüdür.
5. Devam durumu ile ilgili bir sorunuz olursa Deniz Erkol ( deniz.erkol@yeditepe.edu.tr)
ile iletişime geçiniz.
6. Öğrenci derste işlenecek kitapları almakla sorumludur. Kitapların bilgisine okulun
web sitesinde her kurun blogundan ulaşabilirsiniz.

Derse katılım (Participation) notu:
1. Derse katılmak zorunludur. Derste bulunup da hiç katılmayan öğrencinin
“participation” notu “0” olarak kaydedilir.
2. Derse katılım notu, öğrencilerin ödevleri ve derse katılımları üzerinde saptanır. Derse
hazırlıklı gelmek participation notunu yükseltir.

Ders Saatleri
1. Sabah dersleri saat 11:00- 12:40 ve öğlen dersleri 14:00-15:40 arasındadır.
2. Her kura ait quiz, in-class writing ve presentationlar hafta içi saat 16:00 dan sonra
yapılacaktır.
Tarih

Saat

A quiz:

21 Temmuz

16:00-17:00

A In class writing I

23 Temmuz

16:00-17:00

A In class writing II

18 Ağustos

16:00-17:00

B1 quiz:

21 Temmuz

16:00-17:00

B1 In class writing I

12 Ağustos

16:00-17:00

B1 In class writing II

20 Ağustos

16:00-17:00

B2 In class writing I

11 Ağustos

16:00-17:15

B2 In class writing II

21 Ağustos

16:00-17:15

Presentations:

17-20 Ağustos haft. 16:00-17:30

ONLINE SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. Sınavlarınınız şu an online ders yapmakta olduğunuz sınıflarda verilecektir
2. Sınava kamerası olan bir bilgisayarla girmenizi öneririz. Kamerası olan bilgisayarınız
yoksa ya da IPAD (tablet) veya cep telefonu ile girecekseniz, LÜTFEN İKİNCİ BİR
CEP TELEFONU BULUNDURUNUZ. Bir cihazdan sınav linkine girerek sınavınızı
yapınız. Diğer kameralı cihazdan online sınıf linkine girip, sizi görmemizi sağlayınız.
Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Sınavdan bir gün önce, öğretmeniniz size online sınıf link’ini gönderecektir.
4. İlan edilen sınav saatinde bu link’e girerek, online derse katılır gibi toplantıya
katılacaksınız.
5. Sınıf hocanız sınav başlamadan önce yoklama alacak ve toplu ekran fotoğrafı
çekecektir.
6. Yoklama alındıktan sonra hocanız sizinle sınav link’ini paylaşacaktır. Bu linke
girerek önce e-mail adresinizi, isminizi ve soyisminizi ve sonra okul numaranızı
belirtilen yerlerde doldurup hocanızın sınavı başlatmasını bekleyiniz.
7. Hocanız başlayın dediğinde “Next” ya da”İleri” butonuna basıp sınava
başlayabilirsiniz.
8. Sınavınızı tamamladığınızda “Submit” ya da “Gönder” butonuna basmayı
unutmayınız. Bu işlemi yapmadığınız takdirde sınavınız bize ulaşmaz ve sınavınızı
teslim edilmemiş olur!

Yeditepe University English Preparatory School
Summer School Rules
Compulsory Attendance
1. Attendance at summer school is compulsory. Students who fail of attendance will not
be able to take the final exam. Absenteeism at each level at summer school is 23
hours.
2. Attendance will be taken at the beginning and end of the lesson. When your
instructors ask you questions during the lesson, if they do not get an answer, they will
write you absent after a warning.
3. Your camera must be on during the lesson. If the camera is not on, the student is
warned by the teacher and if the camera is not turned on, the student will receive a “0”
as participation grade.
4. Attendance is recorded daily. Our students are responsible to follow their attendance
from e-dönüşüm system.
5.

If you have a question about your attendance, please contact Deniz Erkol
(deniz.erkol@yeditepe.edu.tr)

6. Student are responsible for the books to be covered in their lessons. You can find
information about the books on the level blogs at the school’s website.
Participation grade:
1. Participating in the lessons is compulsory. The “participation” grade of a student who
has been in the class but never participated is recorded as “0”.
2. Class participation grade is determined by the students' homework and class
participation. Coming prepared to class will increase participation scores.

Class hours
1. Morning classes are between 11:00 and 12:40 and afternoon classes are between
14: 00-15: 40.
2. Quizzes, in-class writing and presentations in each level will be held after 16:00 on
weekdays.
Date

Time

A quiz:

21 July

16: 00-17: 00

A In class writing I

23 July

16: 00-17: 00

A In class writing II

18 August

16: 00-17: 00

B1 quiz:

21 July

16: 00-17: 00

B1 In class writing I

12 August

16: 00-17: 00

B1 In class writing II

20 August

16: 00-17: 00

B2 In class writing I

11 August

16: 00-17: 15

B2 In class writing II

21 August

16: 00-17: 15

B2Presentations:

17-20 August

16: 00-17: 30

RULES TO FOLLOW TO TAKE THE ONLINE EXAM
1. You will take the exams in the online classes that you are currently attending.
2. We recommend that you take the exam on a computer with a camera. If you do not have a
computer with a camera or if you are going to take the online exam with an IPAD or a mobile phone,
PLEASE USE A SECOND MOBILE PHONE. You will take the online exam with the first device.
You will have to use the second mobile device as a camera with the same online class link so that we
can SEE YOU. Otherwise, your exam will be invalid.
3. Your teacher will send you the online class link the day before the exam.
4. By entering this link during the announced exam time, you will attend the online session just like
attending an online class.
5. Your teacher will take the attendance by taking a “screen shot”.
6. After the attendance is taken, your teacher will share the exam link with you. After clicking on this
link, first fill in your e-mail address, name and surname and then your school number in the specified
spaces and wait for your teacher to start the exam.
7. When your teacher says” Start”, you can start the exam by pressing the "next" button.
8. When you have completed your exam, do not forget to press the "Submit or “Send" button. If you
do not take this action, your exam will not be sent to us and you will not be considered to have taken
the exam!

