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Sevgili Öğrenciler, 

Üniversitemiz, yabancı dil öğretimi ile yetişmenize katkıda bulunmak amacıyla gerekli tüm olanakları 

sunma amacındadır. Yabancı dil öğrenmeye istekli ve hedefi olan öğrencilerimize bu hizmeti önlisans veya 

lisans öğrenimleri öncesinde İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı ve sonrasındaki öğrenimleri boyunca 

zorunlu ve mesleki yabancı dil dersleri ile vermeyi planlamış bulunmaktayız. 

Üniversitemizin tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına kayıt olan öğrenciler, önlisans veya lisans 

öğrenimleri öncesinde İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitiminden faydalanabilirler. İki dönem süreli 

İngilizce eğitimiyle öğrencilerin 3 seviye kazanımları ve bu seviyeleri tamamlamaları hedeflenmiştir. 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İng) ve İktisadi İdari Biliimler Fakültesi 

İktisat (İng) öğrencileri zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi görürler. 
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Zorunlu Hazırlık Sınıfı 

Bilgisayar Mühendisliği (İng) ve İktisat (İng) Bölümlerine kayıt olan öğrenciler dersler başlamadan önce 

aşağıdaki takvime uyacaklardır. 

Yeterlilik Sınavı: 13 Eylül 2022, Saat 10:30 (isteyenler katılabilir) 
Seviye Belirleme Sınavı: 14 Eylül 2022, Saat: 10:30 (Bölüme kayıtlı tüm öğrenciler, zorunlu) 

Oryantasyon Toplantısı: 19 Eylül, 2022 Saat 14:00 

 
 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 

Başvuru 

Üniversitemize girmeye hak kazanan ve ilk defa kayıt olan öğrencileri tebrik eder alacakları eğitimin 

geleceklerine ışık olmasını temenni ederiz. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz tüm öğrencilerimize 2 dönem süreli isteğe bağlı İngilizce öğrenme olanağı 

sunmaktadır. Bundan faydalanmak isteyen öğrenciler, öncelikle 29 Ağustos – 9 Eylül 2022 tarihleri 

arasında başvurularını Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurular bölümünden online olarak 

yapmalıdırlar.  

E-devlet üzerinden yapılan hazırlık sınıfı tercih yeterli değildir. Kontenjan, her yıl mevcut hoca, sınıf vs gibi 

olanaklar çerçevesinde belirlenip ilan edilir. Kontenjandan fazla öğrenci başvurması durumunda 

öğrenciler üniversitemize yerleştikleri ÖSYM Yerleştirme Puanlarına göre sıralanırlar. Kontenjan fazlası 

olan öğrenciler yedek olarak kabul edilecektir. Başvuru yapıp kararlarına değiştirenler 19 Eylül 2022 saat 

17:00’a kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurmalıdırlar. 

Seviye Belirleme Sınavı 
Başvuru yapan öğrenciler, ardından seviye belirleme sınavına katılmalıdırlar. Sınav, 14 Eylül 2022 günü 
Yabancı Diller Yüksekokulu binasında yapılacaktır. Bu sınavın amacı; aynı veya benzer seviyede olan 
öğrencileri bir şubeye yerleştirmek ve öğrencilerin hangi seviyeden öğrenime başlayacaklarını tespit 
etmektir. Sınava katılım zorunludur, sınava katılmayan öğrenciler İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında eğitim 
görme haklarını kaybederler. 
Sınav puanına göre, öğrenciler İngilizce seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrenciler, yerleştirildikleri 
seviyeye göre haftada 20 ile 26 saat arası ders alırlar. Dersler Yabancı Diller Yüksekokulu binasında, 
deneyimli yerli ve yabancı uyruklu öğretim elemanları tarafından verilmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık 
Sınıfında öğretilecek olan dil İngilizcedir. 
Başarı ve Yükümlülükler 
Eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olanlara Üniversitemiz tarafından başarı sertifikası verilir. Öğrenciler, 
toplam ders saatinin % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Başarısızlık durumu öğrencilerin önlisans 
veya lisans öğrenimlerini aksatmamaktadır. Diğer bir deyişle; başarısızlık durumunda öğrenciler sınıf 
tekrarı yapmaz, 1. Sınıf eğitimlerine devam ederler. 
İkinci öğretim öğrencileri her iki dönem de öğrenim katkı paylarını öderler. Eğitimlerini ise birinci öğretim 
öğrencileri ile karışık sınıflarda alırlar.  
19 Eylül 2022 tarihinden sonra veya yıl içinde bu programdan vazgeçme söz konusu değildir. Herhangi bir 
nedenle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmeyenler ancak 2023-2024 Akademik Yılı Güz 
Döneminde lisans öğrenimlerine başlayabilirler. 
Önemli Tarihler 

Seviye Belirleme Sınavı: 14 Eylül 2022, Saat: 13:00 (İsteğe Bağlı Haz Sınıfı başvuran tüm öğrenciler, 

zorunlu)  

Oryantasyon Toplantısı: 19 Eylül, 2022 Saat 14:00 
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İletişim 

Zorunlu hazırlık almakla yükümlü veya kendilerine hak tanınan öğrenciler herhangi bir 

başvuru yapmayacaklardır. Bu öğrenciler, yukarıda tarihleri sınavlara katılacakladır. 

 
Her iki programla ilgili ile duyuru ve bilgileri 

https://ydyo.bandirma.edu.tr/tr/ydyo linkinden takip edebilirsiniz. (İsteğe Bağlı 

Hazırlık Sınıfı Başvuru duyurusu da burada yayınlanacaktır.) 

Sorularınızı, lütfen yazılı olarak bize iletiniz. ydyo@bandirma.edu.tr 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
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