
S. N. Kılavuzda Bulunmayan Bilgiler İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı İle İlgili Koşul ve 
Açıklamalar  
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Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması, 

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, 
programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların 
doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, 
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.  
 
Üniversitece kabul edilen;  
 
a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 
yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu 
belgeleyen,  
 
b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik 
sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. 
Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak 
Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 
 

2 Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem 
uygulandığı, sektör ve işletmelerde 
uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı 
öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin 
nasıl yürütüldüğü ile ilgili 
yükseköğretim kurumunun bulunduğu 
ilin dışında yapılıp yapılamadığı: 

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 7. ve 8. 
yarıyıl içerisinde uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir. 

3 Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve 
donanım malzemeleri: 

Bu programda mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım 
malzemeleri aranmamaktadır.  
 

4 Ders uygulamalarında kullanılacak sarf 
malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, 
materyal ve eğitim öğretim hizmeti 
karşılığı öğretim gideri: 

Bu programda ders uygulamalarında kullanılacak sarf 
malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim 
öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri öğrenciye aittir.  

5 Programın içeriği, fakülte, yüksekokul 
ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 
yerleşke/kampüs: 

Erciyes Üniversitesi, Merkez Kampüs, Eğitim Fakültesi B 
Blok 4. Kat. 

6 Kısmı zamanlı öğrenci olarak 
çalışabilme imkanları ile staj ve 
uygulama eğitimleri sırasında belirli 
koşullarla ayrıca ücret ödenip 
ödenmediği: 

Bu programda kısmî zamanlı çalışma uygulanmamaktadır. 7. 
ve 8. yarıyıl içerisinde uygulamalı dersler sırasında ücret 
ödenmemektedir. 

7 İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı 
veya anlaşmalı olduğu kurum 
tarafından burs, yemek, yurt vb. 
imkanlar sunup sunmadığı: 

Erciyes Üniversitesi burs imkanları için 
https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar 
adresini ziyaret ediniz.  
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Eğitim ve öğretim modeli: 
Programın türü “Normal Öğretim”dir. Bir yıl süreli zorunlu 
İngilizce Hazırlık Programı uygulanır ve hazırlık eğitiminden 
sonra 4 yıllık süre içinde sekiz dönem eğitim verilmektedir. 
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Program akreditasyonları: 

İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı İngilizce Öğretmenliği 
Programı, Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından Nisan 2021’de 
2+3 yıl süre ile akredite edilmiştir.  
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Yurt bilgisi: 

Erciyes Üniversitesi yurt imkânları için 
https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar  adresini 
ziyaret ediniz. Ayrıca, 
https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri üzerinden Eğitim 
Fakültesine yakın KYK yurtlarına ulaşabilirsiniz. 
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