
 

 

 

 

 

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ “MACMILLAN ENGLISH CAMPUS” KULANICI 

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

Değerli Öğrencimiz,  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi siz değerli öğrencilerimizin İngiliz dilini daha fazla etkinliklerle daha etkin 

bir şekilde öğrenebilmesi maksadıyla İngiliz Dili öğretiminde uzun yıllardır deneyime sahip Macmillan 

Education yayınevi ile Macmillan English Campus çevrimiçi platformunu kullanmak üzere anlaşmış 

bulunmaktadır.  

Uzaktan Eğitim vasıtasıyla seviyenize göre verilecek olan 6 aylık eğitim sonunda İngilizce seviyenizi 

geliştirme fırsatı bulacaksınız. Program kapsamında belirlenecek olan danışmanlarınız Sizlerin dil 

ihtiyaçlarınızın en iyi şekilde karşılanması, sınavla belirlenecek olan dil düzeyinize uygun etkinliklerin 

ve konuların seçilmesi, gerektiğinde öğrenme çıktılarının yerinde ve zamanında test edebilmesini 

amaç edineceklerdir. Ayrıca danışmanlar, sizlerin dil yönünden geliştirmeniz gereken noktaları 

belirleyebilecekler, performansınızı tespit edebilecekler ve bununla ilgili geri dönüt sağlayabilecekleri 

gibi sizlerin ihtiyacınıza uygun olarak istedikleri kadar destekleyici etkinliği sistem üzerinden 

atayabileceklerdir. Siz değerli öğrencilerimizin işlevsel İngilizceyi kullanabilmeleri ve güncel İngilizceyi 

takip etmelerini sağlayabilecek kavram ve sözcükleri etkin sunan 30 günde bir yenilenen dünyaca 

ünlü Guardian ve Financial Times gazetelerinden alınan başlangıç, orta ve ileri olmak üzere üç farklı 

dil düzeyinde yazılan makalelere erişimleriniz olacak ve bunlarla ilgili okuduğunu anlama çalışmalarını 

yapabileceksiniz.  

Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimiz platform içinde kendi ihtiyaçlarına uygun olarak etkinlikler 

bulabilecekler ve bu etkinlikleri kendi düzeylerinde yaparak özgüvenlerini arttırabileceklerdir. 

Böylelikle yeterli sayıda konuşma ve yazma becerilerini ölçen etkinlikler yaparak istenilen dil düzeyine 

erişilebilecek çalışmaları yapabileceklerdir. Macmillan English Campus (MEC) siz sevgili 

kullanıcılarımız için iki akademik yarıyılda (güz ve bahar) gün ve saat sınır olmaksızın erişiminize açık 

olacaktır. Yapmış olduğunuz etkinlikler için platform size performansınızla ile ilgili olarak anında geri 

dönüt verecek ve hatta size bir kez daha aynı etkinliği yapma şansı verecek ya da yapmış olduğunuz 

etkinlikte performansınızı izleme şansınız olacaktır. Platforma erişim için size bir kullanıcı bilgisi ve 

şifre sağlanacaktır. Platforma hangi adresten ulaşacağınızı ve kullanıcı bilgelerinizi içeren bir e-posta 

Macmillan English Campus çevrimiçi platformu tarafından üniversitenizin size sağladığı elektronik 

posta adresine otomatik olarak gönderilecektir.  

PERFORMANSLARINIZIN ÖLÇÜLMESİ  

Size ve bulunduğunuz sınıfa atanmış olan etkinliklerin değerlendirilmesi platform tarafından otomatik 

olarak yapılacaktır. Etkinliklerdeki başarı durumunuzu hesabınız üzerinden takip edebileceksiniz. 



 

 

Etkinlikler kurslar ve sınıflar içinde oluşturulmuştur. Bu sınıflar ve kursların belli açılma ve kapanma 

günleri olacaktır. Öğrencilerin bu etkinlikleri belirlenen ve öğrencilere duyurulan gün çerçevesinde 

tamamlaması gerekmektedir. Kurs kapanması ardından tekrar açılması ve öğrencinin etkinliklere 

ulaşması söz konusu değildir. 

ETKİNLİKLERİN ÖZELLİĞİ  

MEC platformu bünyesinde hiçbir etkinlik yazılı halde dökümü alınamaz veya başka bir yere 

kaydedilemez. Macmillan Education MEC içindeki tüm etkinliklerin ve malzemenin imtiyaz hakkına 

sahiptir. Öğrencilerin bu malzemeleri platform dışarı çıkartmaları yürürlükte olan yasalara göre 

yasaktır. Bu ve buna benzer eylemler olduğu takdirde Macmillan Publishers LTD kanuni haklarını 

kullanmayı saklı tutar. Bununla beraber MEC platformu bünyesinde öğrencileri kopya çekmelerine 

karşı fonksiyonlar bulunmakta ve bunlar vasıtası ile öğrencilerin etkinliklerin yapılması sırasında 

kopya çekip çekmedikleri tespit edilebilmektedir. Kopya tespit edildiği takdirde Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi disiplin yönetmeliği bünyesinde gerekli işlem yapılabilmektedir.  

MEC PERFORMANSINIZIN BAŞARINIZA YANSIMASI  

MEC bünyesinde yapacağınız etkinlikler için alacağınız notlar sizin akademik başarınızı belirleyecek en 

önemli etkinliklerden biridir.  

BAŞARINIZIN BELGELENMESİ  

İki akademik yılsonunda öğrencilerimize, Avrupa Dil Programı Çerçeve Programı kapsamında sunulan 

Yabancı Dil programına göre A1-A2; B1-B2; C1 düzeylerini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 

Macmillan imzalı başarı belgesi verilecektir. 

Macmillan English Campus çevrimiçi platformunun İngilizce dilinizin gelişmesine çok büyük bir katkısı 

olacağına inanıyoruz. 


