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Dear Students,   
 
This booklet has been prepared to briefly inform you 
about preparatory program. 
 
For more information about school rules and 
regulations, please read the document: 
https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12651
12020112426.pdf  
 
Academic Calendar 
 
Placement Exam (online) 
16-17 September 2021 
 
Proficiency I :  
Including Writing + speaking exams 
22 September- 23 September 2021 
 
*Click on the link below for more information about 
Placement & Proficiency Exams 
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=
17051&BA=index.aspx  
 
Period 1 - 8 weeks: All Levels 
Start of lessons: 27 September 2021 Monday 
End of lessons: 19 November 2021 Friday  
 
Period 2 - 8 weeks: All Levels:  
Start of lessons: 29 November 2021 Monday 
End of lessons: 21 January 2022 Friday  
 
--TERM BREAK- 2 weeks 
24 January 2022 Monday 
4 February 2022 Friday 
 
Period 3 - 8 weeks: Level 2-3-4 
Start of lessons: 7 February 2022 Monday 
End of lessons: 1 April 2022 Friday  
 
Period 4- 8 weeks: Level 3-4 
Start of lessons: 11 April 2022 Monday 
End of lessons: 8 June 2022 Friday 
 
Proficiency II   
Including Writing + speaking exams 
16-17 June 2022 
 
*End of Level Tests (ELT) are administered on the last 
two or three days of the period. 
 
 
 
 
 

Değerli Öğrenciler, 
 
 
Bu kitapçık hazırlık programı ile ilgili sizleri kısaca 
bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 
 
Tüm iş ve işleyiş ile ilgili daha fazla bilgiyi 
yönergemizde bulabilirsiniz: 
https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12651
12020112426.pdf 
 
Akademik Takvim 
 
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) (çevrimiçi) 
16-17 Eylül 2021  
 
Muafiyet Sınavı I  
Yazma ve konuşma sınavı dahil 
22-23 Eylül 2021  
 
* SBS ve Muafiyet ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız 
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=
17051&BA=index.aspx 
 
Periyot 1 – 8 hafta- Tüm seviyeler 
Ders Başlangıç: 27 Eylül 2021 Pazartesi 
Ders Bitiş: 19 Kasım 2021 Cuma 
 
Periyot 2 – 8 hafta- Tüm seviyeler  
Ders Başlangıç: 29 Kasım 2021 Pazartesi  
Ders Bitiş: 21 Ocak 2022 Cuma  
 
--Yarıyıl tatili- 2 hafta 
24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma 
 
Periyot 3 – 8 hafta- Level 2-3-4 
Ders Başlangıç: 7 Şubat 2022 Pazartesi 
Ders Bitiş: 1 Nisan 2022 Cuma 
 
Periyot 4– 8 hafta- Level 3-4 
Ders Başlangıç: 11 Nisan 2022 Pazartesi 
Ders Bitiş: 8 Haziran 2022 Cuma 
 
Muafiyet Sınavı II  
16-17 Haziran 2022 
 
*Kur Sonu Sınavları (ELT) her periyodun son iki veya üç 
günü boyunca uygulanır. 
 
 
 
 
 
 
 

https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1265112020112426.pdf
https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1265112020112426.pdf
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=17051&BA=index.aspx
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=17051&BA=index.aspx
https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1265112020112426.pdf
https://sfl.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/1265112020112426.pdf
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=17051&BA=index.aspx
https://sfl.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=17051&BA=index.aspx
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Levels & Materials & Lessons 
 
You are placed into a level based on your score in 
Placement Exam. 
 
Levels and core materials are as below: 
 
Level 1: A1/A2 
Navigate Elementary (A2) OXFORD 
 
Level 2: A2/B1 
Navigate Pre-intermediate (B1) OXFORD 
 
Level 3: B1/B1+ 
Qskills for Success 3 (3rd edt.) OXFORD 
Reading & Writing  
Listening & Speaking 
Study Pack (Compiled by SFL) 
 
Level 4: B1+ /B2 
Qskills for Success 4 (3rd edt.) OXFORD 
Reading & Writing  
Listening & Speaking 
Study Pack (Compiled by SFL) 
 
* You need to obtain licenced and copyright bandaged 
books as they include password / access card for 
Online Study Programs. You need access for online 
program for LAB Courses.  
 
*Your program includes Integrated Skills Course (IS) 
and LAB Course.  
 
IS course will be done online through Microsoft Teams 
and Edmodo programs. You will be informed about 
how to use these programs later on our website. You 
will have 20-25 hours a week with the guidance of 
one-two instructors. 
 
LAB course is a self-study platform. You can study 
there any time of the day according to the course 
content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seviyeler & Materyaller & Dersler 
 
SBS’de aldığınız puana göre uygun bir seviyeye 
yerleştirilirsiniz. 
 
Seviyeler ve kaynaklar aşağıdaki gibidir: 
 
Level 1: A1/A2 
Navigate Elementary (A2) OXFORD 
 
Level 2: A2/B1 
Navigate Pre-intermediate (B1) OXFORD 
 
Level 3: B1/B1+ 
Qskills for Success 3 (3rd edt.) OXFORD 
Reading & Writing  
Listening & Speaking 
Study Pack (SFL derleme) 
 
Level 4: B1+ /B2 
Qskills for Success 4 (3rd edt.) OXFORD 
Reading & Writing  
Listening & Speaking 
Study Pack (SFL derleme) 
 
* Kitapların orijinal lisans ve bandrollü temin edilmesi 
gerekmektedir. LAB dersi içeriğindeki online 
programlara kaydolabilmeniz için lisanslı ürünle 
verilen program giriş kart/şifrelerine ihtiyacınız 
olacaktır.  
 
*Programınız Integrated Skills ve LAB derslerinden 
oluşmaktadır. 
 
IS dersi Microsoft Teams ve Edmodo programları 
üzerinden yapılacaktır. Bu programları nasıl 
kullanacağız ile ilgili detaylı bilgilendirme resmi 
internet sayfamızda daha sonra yapılacaktır. Yaklaşık 
olarak haftada 20-25 saat dersiniz olacak ve bir veya 
iki öğretim görevlisi rehberliğinde yürütülecektir. 
 
LAB dersi bireysel çalışma saatlerinden oluşur. Size 
verilen program içeriğini istediğiniz saatte 
çalışabilirsiniz. 
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Assessment and Exams -Absenteeism  
 
You have to complete Level 4 successfully to complete 
prep program and continue studying at your 
department.  
 
When you complete a level successfully in one period, 
you can continue the next level in the next period. 
You have to repeat the level if you fail. 
 
Level success is assessed as below: 
 
1. Midterm Exam  %30 
2. End of Level test (ELT)  %50 
3.Class Participation (CP) % 10 
4.LAB %10 
  

Level Average %100:  ≥65 Successful  
                                    (<65 Fail-Repeat the level) 
 
Midterm: It includes listening, reading, writing and 
vocabulary & grammar parts. It is done either at the 
end of week four or at the beginning of week five.  
 
ELT: It includes listening, reading, writing, speaking 
and vocabulary & grammar questions. It tests your 
language skills and knowledge based on the outcomes 
of that level.  
 
CP: It is scored by your instructors based on the 
rubric. Your attendance, your performance during 
lessons, your participation in the activities, doing 
homework/assignments on time are among the 
criteria.  
 
LAB: Your score is calculated by online program 
system. You need to study through the program 
regularly. 
 
Absenteeism: Attendance is taken in our distance 
education and face-to-face courses. 
You are entitled to 35 hours of absence from a course. 
Those who exceed this limit repeat the relevant level 
regardless of their success. 
Students are responsible for keeping their own 
attendance records. 
The administration and/or lecturers do not have the 
authority to give you permission for any reason 
(excuses such as travel, illness, etc.). Use your absence 
for such urgent and important situations. 
Medical reports are not deducted from absenteeism 
(except for committee reports for cases requiring 
treatment for 20 days or more) 
 
 

 
Değerlendirme ve Sınavlar-Devamsızlık 
 
Hazırlık Programını başarılı şekilde tamamlayıp 
bölümünde derslere devam edebilmen için Level 4’ü 
başarılı bir şekilde tamamlaman gerekmektedir. 
 
Bir seviyeyi başarılı bir şekilde tamamlarsan bir sonraki 
periyot bir üst seviyede öğrenim görmeye devam 
edebilirsin. Başarısız olman halinde o seviyeyi 
tekrarlarsın. 
 
Kur başarı ortalaması aşağıdaki gibi 
değerlendirilmektedir. 
 
1. Ara sınav  %30 
2. Kur Sonu Sınavı-ELT  %50 
3. Derse Katılım %10 
4.LAB %10 
 

Kur Ortalama %100: ≥65 Başarılı  
                                    (<65 Başarısız-Kur tekrarı) 
 
Ara sınav: Dinleme, okuma yazma ve kelime & 
dilbilgisi bölümlerinden oluşur. Genellikle 4.haftanın 
sonunda veya 5. Haftanın başında uygulanır. 
 
ELT: Dinleme, okuma yazma, kelime & dilbilgisi ve 
konuşma bölümlerinden oluşur. O seviyede edinmiş 
olman gereken dil becerisini ve bilgisini ölçer. 
 
CP: Ders sorumlusu öğretim görevlilerince kriterlere 
bağlı olarak not verilir. Derse katılımın, sınıf içi 
performansın, aktivitelere katılımın, ödev/çalışmaları 
zamanında yapman kriterler arasındadır. 
 
LAB: Bu ders notu çalıştığın online programdan 
edinilen rapora göre verilir. Programda düzenli olarak 
çalışman önemlidir. 

 
Devamsızlık: Uzaktan eğitim ve yüz yüze yapılan 
derslerimizde yoklama alınır. 
Bir kurda 35 saat devamsızlık hakkınız vardır. Bu sınırı 
aşanlar başarı durumuna bakılmaksızın ilgili kuru 
tekrar ederler.  
Öğrenciler kendi devamsızlık kayıtlarını tutmakla 
yükümlüdür. 
Yönetim ve/veya öğretim görevlilerinin herhangi bir 
nedenle (seyahat, hastalık vb. mazeretler) sizlere izin 
verme yetkisi yoktur. Devamsızlığınızı bu gibi acil ve 
önemli durumlar için kullanınız. 
Sağlık raporları devamsızlıktan düşülmez. (20 gün veya 
üzeri sürede tedavi gerektiren durumlar için heyet 
raporları hariç) 
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Other Important Issues: 
 
* If you have a problem about Edmodo, contact your 
instructor. 
 
* International students settling in Karabük can use 
language laboratories at school building to attend 
online prep courses when they need. 
 
*Attendance to online lessons is very important for 
your success. If you miss a lesson for any reason, you 
can watch it again asynchronously in 21 days. 
 
* If you need to write a petition, you can send it to the 
email below. 
 
You can find contact information below: 
 
Email: ydyo@karabuk.edu.tr  
Phone: +90 (370) 418 9048 
Fax: +90 370 418 72 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diğer Konular 
 
*Edmodo ile ilgili yaşadığınız sorunları öncelikle ders 
sorumlusu öğretim görevlisine bildiriniz. 
 

*Karabük’te ikamet eden uluslararası öğrenciler 
talepleri doğrultusunda dersleri takip edebilmek için 
binadaki dil laboratuvarlarını kullanabilirler. 
 
*Derse devamlılık kur başarısı için çok önemlidir. 
Herhangi bir sebeple kaçırdığınız bir ders olursa, o 
dersin kayıtlarını 21 gün içerisinde çevrimdışı olarak 
tekrar izleyebilirsiniz.  
 
* Dilekçe ve resmi işlemler için resmi eposta adresini 
kullanınız.  
 
İletişim bilgilerimiz: 
 
Eposta: ydyo@karabuk.edu.tr  
Tel: +90 (370) 418 9048 
Fax: +90 370 418 72 21 
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