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ÖĞRENCİLERİMİZE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK 

EĞİTİMİ İMKANI 

 

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.  

2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar 

Mühendisliği öğrencileri zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimine başlayacaklardır.  
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ÖĞRENCİLERİMİZE İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK 
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İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı 

Başvuru 

Üniversitemize girmeye hak kazanan ve ilk defa kayıt olan öğrencileri tebrk 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 31 Ağustos – 25 Eylül 2020 tarihleri 

arasında başvurularını 3. Sayfadaki linkten online olarak yapmalıdırlar. Daha sonra 4. sayfadaki (Fakülte) 

veya 5. sayfadaki (MYO) dilekçe örneğini doldurup imzaladıktan sonra kayıt oldukları fakülte dekanlığına 

veya okul müdürlüğüne ulaştırmaları gerekir. 

E-devlet üzerinden yapılan hazırlık sınıfı tercih yeterli değildir. Kontenjan dolduğunda başvuracak diğer 

öğrenciler yedek olarak kabul edilecektir. Başvuru yapıp kararlarına değiştirenler 5 Ekim 2020 saat 

17:00’a kadar 6. veya 7. sayfadaki başvuru iptal dilekçesi yazmalıdırlar. 

Seviye Belirleme Sınavı 
Başvuru yapan öğrenciler, ardından seviye belirleme sınavına katılmalıdırlar. Sınav, Yüksekokulumuzun 
web sitesinde link olarak verilecek ve online olarak 21 – 28 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Bu sınavın 
amacı; aynı veya benzer seviyede olan öğrencileri bir şubeye yerleştirmek ve öğrencilerin hangi seviyeden 
öğrenime başlayacaklarını tespit etmektir. Sınava katılmamakta ısrar eden öğrencilerin kayıtları 
silinebilir.  
Sınav puanına göre, öğrenciler İngilizce seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrenciler,  yerleştirildikleri 
seviyeye göre haftada 20 ile 26 saat arası ders alırlar. Dersler merkez kampüste 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 öğrenim katkı paylarını öderler. İkinci öğretim öğrencileri kendi içinde gruplara 
ayrılırlar. Ancak; seviye ayarlama nedeniyle zorunlu olarak ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim 
gruplarına dahil edilebilirler. İkinci öğretim dersleri öğleden sonra başlar.  
5 Ekim 2020 tarihten sonra veya yıl içinde bu programdan vazgeçme söz konusu değildir. Herhangi bir 
nedenle İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmeyenler ancak 2021-2022 Akademik Yılı Güz 
Döneminde lisans öğrenimlerine başlayabilirler. 
 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kayıt olan öğrenciler dersler 

başlamadan önce aşağıdaki takvime uyacaklardır. 

Yeterlilik Sınavı: 2 Ekim 2020, Saat 10:30 (isteyenler katılabilir, yüz yüze) 

Seviye Belirleme Sınavı: 2 Ekim, 2020 Saat: 14:30 (Bölüme kayıtlı tüm öğrenciler, online) 

Oryantasyon Toplantısı: 6 Ekim, 2020 Saat 15:00 
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Başvuru  

https://cutt.ly/RfoP7uJ  

 

İletişim 

Zorunlu hazırlık almakla yükümlü veya kendilerine hak tanınan öğrenciler herhangi bir 

başvuru yapmayacaklardır. Bu öğrenciler, yukarıda tarihleri sınavlara katılacakladır. 

 

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olmak isteyen öğrenciler aşağıdaki dilekçe ile kendi 

fakülte veya meslek yüksekokuluna başvuru yapmaları gerekir.   

Her iki programla ilgili ile duyuru ve bilgileri  

https://ydyo.bandirma.edu.tr/tr/ydyo  

linkinden takip edebilirsiniz. Sorularınızı, lütfen yazılı olarak bize iletiniz.  

ydyo@bandirma.edu.tr  

                                                                               Yabancı Diller Yüksekokulu 
 

 

https://cutt.ly/RfoP7uJ
https://ydyo.bandirma.edu.tr/tr/ydyo
mailto:ydyo@bandirma.edu.tr
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

………………………………………………………………………FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

 

 

 Üniversiteniz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıl süreli İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Sınıfına kendi isteğimle kayıt olmak ve Merkez Yerleşkede iki dönem süreli İngilizce eğitimi almak istiyorum. İsteğe 

Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydım yapıldıktan sonra, Bahar Yarıyılı da dahil olmak üzere vazgeçme imkanımın 

olmadığını kabul ve beyan ederim. Bir yıllık programla ilgili olarak; yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavına 

katılmayı, öğrenci katkı payını (2.öğretim öğrencileri) her iki dönem için de ödemeyi ve eğitimim için gerekli ders 

kaynaklarını karşılayacağımı kabul ederim. 

 

 Üniversitenizin İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydımın yapılması için gereğini arz ederim. 

.........../........../2020 

 

 

             Adı ve soyadı / İmza 

 

 

 

 

Öğrenci No : …………………………………………… 

Adı ve Soyadı  : ……………………………………………. 

Bölüm  : ……………………………………………. 

Cep Telefonu : ……………………………………………… 

E-mail adresi : ……………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AÇIKLAMALAR 

- Hazırlık sınıfında dersler 2 dönemdir. 

- Haftada 4 veya 5 gün ders verilir. 

- 2. Öğretim öğrencileri katkı payını 2 dönem için öderler.  

- Dersler 08.45 – 17.00 saatleri arasındadır. İkinci öğretim için 13:30 – 22:00 saatleri arasında olabilir.  

- Seviye belirleme gibi zorunlu nedenlerden dolayı karma gruplar olabilir. 

 

 

Bu dilekçe taranarak e-posta ile, faks mesajı olarak veya elden kayıt olunan fakülteye ulaştırılacaktır.  
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

……………………………………………..……… MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

 Üniversiteniz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıl süreli İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Sınıfına kendi isteğimle kayıt olmak ve Merkez Yerleşkede iki dönem süreli İngilizce eğitimi almak istiyorum. İsteğe 

Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydım yapıldıktan sonra, Bahar Yarıyılı da dahil olmak üzere vazgeçme imkanımın 

olmadığını kabul ve beyan ederim. Bir yıllık programla ilgili olarak; yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavına 

katılmayı, öğrenci katkı payını (2.öğretim öğrencileri) her iki dönem için de ödemeyi ve eğitimim için gerekli ders 

kaynaklarını karşılayacağımı kabul ederim. 

 

 Üniversitenizin İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydımın yapılması için gereğini arz ederim. 

.........../........../2020 

 

 

 

 

          Adı ve Soyadı /  İmza 

 

 

 

Öğrenci No : …………………………………………… 

Adı ve Soyadı  : ……………………………………………. 

Bölüm  : ……………………………………………. 

Cep Telefonu : ……………………………………………… 

E-mail adresi : ……………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AÇIKLAMALAR 

- Hazırlık sınıfında dersler 2 dönemdir. 

- Haftada 4 veya 5 gün ders verilir. 

- 2. Öğretim öğrencileri katkı payını 2 dönem için öderler.  

- Dersler 08.45 – 17.00 saatleri arasındadır. İkinci öğretim için 13:30 – 22:00 saatleri arasında olabilir.  

- Seviye belirleme gibi zorunlu nedenlerden dolayı karma gruplar olabilir. 

Bu dilekçe taranarak e-posta ile, faks mesajı olarak veya elden kayıt olunan meslek yüksekokuluna 

ulaştırılacaktır.  
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BAŞVURU İPTAL DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

…………………………………………………………….… FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

 

 

 

 Üniversiteniz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıl süreli İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Sınıfına kendi isteğimle kayıt olmak için başvuru yaptım.  

 Yaptığım başvurunun iptal edilmesi için gereğini arz ederim. .........../........../2020 

 

 

 

 

                   Öğrenci Adı ve Soyadı 

            İmza 

 

 

 

 

Öğrenci No : …………………………………………… 

Bölüm  : ……………………………………………. 

Cep Telefonu : ……………………………………………… 

E-mail adresi : ……………………………………………… 
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BAŞVURU İPTAL DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

…………………………………………………………….…MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

 Üniversiteniz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen bir yıl süreli İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Sınıfına kendi isteğimle kayıt olmak için başvuru yaptım.  

 Yaptığım başvurunun iptal edilmesi için gereğini arz ederim. .........../........../2020 

 

 

 

 

                   Öğrenci Adı-Soyadı 

            İmza 

 

 

 

 

Öğrenci No : …………………………………………… 

Bölümü  : ……………………………………………. 

Cep Telefonu : ……………………………………………… 

E-mail adresi : ……………………………………………… 

 

 

 

 


