
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI 

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 

  
 

Dünya, teknolojik ilerlemeler sonucu gerçekten küçülmüştür. Dünyanın herhangi bir 

bölgesinde üretilen bir ürün tüm dünyaya günler içinde ulaşabilmekte, birbirlerinden çok uzak 

bölgelerde yaşayan insanlar bir araya gelebilmekte ve meydana gelen bir olay sınır ötesi etkiler 

yaratabilmektedir. 

Yabancı dil ve özelde de İngilizce insanların birbirleriyle iletişimlerine imkan veren önemli 

bir araç haline gelmiştir. Bu nedenledir ki; tüm ülkeler müfredatlarında yabancı dil veya dillere 

yer vermektedirler. Yabancı dilin bir insana sağladığı bazı avantajlar şöyledir;  

1) Seyahat etmesini kolaylaştırır. 

2) Uluslararası ya da dış ticaretle uğraşan bir firmada çalışmasına olanak tanır. 

3) Lisansüstü eğitime kabulünde rol oynar.  

4) Toplumda saygınlığını arttırır. 

5) Kültürel gelişimine katkıda bulunur. 

6) Eğitiminin bir kısmını başka bir üniversitede (ERASMUS, Farabi, Mevlana gibi 

programlar aracılığıyla) almasına olanak sağlar. 

Yabancı bir veya birkaç dilin, insanın yaşamındaki gerekliliğini tartışma ve düşünme 

dönemi çok gerilerde kalmıştır. Dil veya dilleri en kısa zaman ve en az maliyetle öğrenme için 

çözüm bulma birey için önemli bir sorundur. 

Hazırlık Sınıfı Nedir? 

Öğrenciler 1 yıl boyunca yoğun bir yabancı dil eğitim-öğretimi alırlar. Bu genellikle 

haftada 20 ile 28 saat arasında değişebilmektedir. 

Hazırlık sınıfına gelen öğrenciler öncelikle bir seviye tespit sınavına alınırlar. Aynı veya 

benzer seviyede olan öğrenciler bir gruba yerleştirilir ve haftanın 5 günü yoğun yabancı dil 

dersleri alırlar.  

Neden Hazırlık Sınıfı? 

Hazırlık Sınıfı dil öğretimi için uygulanan yollardan bir tanesidir. Tercih edilme nedeni 

yoğun bir program olmasıdır. Öğrenciler, zaman ve enerjilerinin büyük bir kısmını dil 

öğrenmeye harcadıklarında öğrenmeleri kolaylaşmaktadır. Başka derslerin olmaması da 

öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir etkendir.  

Ülkemizde öğrencilerin büyük bir kısmı ne yazık ki istenilen dil seviyesinde değildir. Bu 

nedenledir ki, birçok üniversite bu konuya eğilmekte, öğrencilerinin daha nitelikli olmasına 

çalışmakta ve dil öğretimini kendi görevi olarak kabul etmektedir.  

Dil öğrenimi uzun zaman alır. Ayrıca, uğraşı diğer bir deyişle çalışma gerektirir. Bir 

insanın bunu yapabileceği dönem hazırlık sınıfı dışında pek mümkün görünmemektedir. Bu 

kadar uzun bir dönemi bir daha dil için ayırması zor görünmektedir.  



Öğrenciler yaşamlarının ileri saflarında ve hazırlık sınıfına devam ettikleri ve dil bildikleri 

için çok doğru bir karar verdiklerini anlayacaklardır. Sadece programa kayıt olmuş ve hiçbir 

çaba harcamadığı için başarısız olmuş kişiler örnek teşkil etmemelidir. Neticede; öğrenme çok 

çaba ve özveriyle gerçekleşebilir.  

Öğrenciler; devamsızlık, sertifika, puan alma yerine öğrenmeye odaklandıklarında ve 

ders dışında da planlı çalıştıklarında başarılı olmaları kaçınılmazdır.  

Eğer bir yabancı dili iyi seviyede bilmek istiyorsanız ve bir yıl süresince zaman ve 

enerjinizi bu iş için harcamaya istekliyseniz size sunulan bu fırsattan mutlaka 

yararlanmalısınız. 

Hazırlık Sınıfına Kabul 

Üniversitemize kayıt işlemlerinin tamamlanmasından eğitim-öğretim yılının ilk haftası 

tamamlana kadar uyulacak takvim aşağıdadır. 

Tarih Program Saat 

22 Ağustos – 16 
Eylül  

Hazırlık Sınıfına başvuru YDYO Web sitesinden 
Online 

21 Eylül, Çarşamba Seviye Tespit Sınavı (STS) 
 

Zorunlu: 10:30 
İsteğe Bağlı: 13:00 

26 Eylül Pazartesi Oryantasyon 
(Öğrencilerle toplantı) 
 

14:00 

28 Eylül Çarşamba Derslerin başlaması 08:45’den itibaren 

 

1. Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrenciler hazırlık sınıfında eğitim görme haklarını 

kaybedeceklerdir. 

2. Kontenjanlarımız sınırlıdır. Kontenjanlar eğitim-öğretim yılı başlamadan önce YDYO 

Duyurular sayfasından ilan edilir. Kontenjanların %70 i lisans ve lisansüstü öğrencileri, 

%20 si ön lisans öğrencileri ve % 10 u yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılır. 

3. Başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, 

adayların merkezi yerleştirme puanlarına göre sıralanarak ilan edilen kontenjan 

doğrultusunda hazırlık sınıflarına yerleştirilirler. 

4. Ders ekleme-silme-güncelleme döneminin sonuna kadar kontenjan dahilinde eğitim 

öğretim görme talebinden vazgeçen öğrencilerin olması durumunda yedek 

öğrencilerden sırasıyla kayıt yaptırabilir ve bir gruptaki kontenjanın dolmaması 

durumunda ise kontenjan diğer gruplar için kullanılabilir. 

5. Güz Yarıyılı sonunda bir sınavla veya dönem boyunca yapılan değerlendirmeler 

sonucuna göre gereğinde yeniden şubelere yerleştirme yapılabilecektir.  

Seviye Tespit Sınavı 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına devam etmek için başvuru yapmış olan öğrenciler, Seviye Tespit 

Sınavına katılırlar.  

STS sonucuna göre öğrencilerin hangi şubede olacakları ve hangi seviyeden öğrenime 

başlayacakları belirlenir. Öğrencilerin; a) Başlangıç (A2), b) Orta Seviye 1 (B1) veya c) Orta 

Seviye 2 (B1+) seviyelerinden öğrenime başlamaları mümkündür. Öğrenciler hangi seviyeden 

başlarlarsa onun devamı olacak seviyede ders almaya başlarlar.  



ÜNİVERSİTEMİZDE DİL ÖĞRETİMİ 

 

Hazırlık Sınıfı Sonrası İngilizce Dersleri 

Birinci Sınıfta tüm öğrenciler zorunlu yabancı dil I ve Yabancı Dil II derslerini alırlar. Bazı bölümlerde 

daha sonraki yıllarda mesleki yabancı dil dersleri verilmektedir. (Bölüm ders planlarına bakınız.)  

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Yabancı Dil Eğitimi

1. Sınıf Yabancı 
Dil Dersleri 

Yeterlilik/Seviye Tespit Sınavı

Sınava Zorunlu 
Girecekler  

Fakültelerin talep ve 
planları 

doğrultusunda 
yapılabilir.

Ders Alacaklar: Seviyelere 
göre ayrılmış

A2

Derslerden 
muaf olanlar

STS Sonucuna Göre

İsteyenler 

Başvuru ile
Derslerden Muaf olanlar

Tüm Fakülte ve 
Meslek 

Yüksekokulları

A2

Ders Alacaklar

Derslerden Muaf 
Olanlar

İsteğe Bağlı 
Hazırlık

Seviye Tespit 
Sınavı 

Zorunlu



Akademik Takvim  

Hazırlık Sınıfında öğrenciler her dönem toplam 15 hafta ders alırlar. Üniversitemizin Akademik 

takvimine dayalı Hazırlık Sınıfı çalışma programı aşağıdadır.  

Tarih  

21 Eylül 2022 Seviye Tespit Sınavı 

28 Eylül 2022 Güz Yarıyılı derslerinin başlangıcı 

6 Ocak 2023 Güz Yarıyılı derslerinin bitişi 

7 Ocak 2023 – 19 Şubat 2023 Ara 

20 Şubat 2023 Bahar Yarıyılı derslerinin başlangıcı 

2 Haziran 2023 Bahar Yarıyılı derslerinin bitişi 

6-9 Haziran 2023 Yılsonu Sınavları 

19-20 Haziran 2023 Bütünleme Sınavları 

 

Seviye ve Şubeler 

Her öğrenci Seviye Tespit sınavı sonuçlarına göre bir şubeye yerleştirilir. Bir şubede bulunan 

öğrenci sayısının 30’u aşmamaktadır.  

Dersler 

Öğrenciler 4 ders adı altında genel İngilizce eğitimi alırlar. Bir şubeye en az 3 öğretim elemanı 

ders verir. Bu dersler Temel Kurs, Okuma ve Yazma, Dinleme ve Konuşma ile Dil Bilgisi 

adlarıyla verilir. Her ders için takip edilecek ayrı ders kaynakları takip edilir.  

Derslere Devam 

 Öğrenciler, derslerin  %80'ine devam etmekle yükümlüdürler.  

 Devam sınırı aşan öğrenciler Yıl Sonu Sınavı'na alınmaz ve kendilerine sertifika 

verilmez. 

 Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Devamsız 

öğrenciler de diğer öğrenciler gibi bir sonraki yıl 1. sınıf derslerini alabilirler. 

 Devamsızlık hesabında her ders için ayrı ayrı hesaplama yapılmaz, tüm program tek 

olarak ele alınır. 

 Devamsızlık akademik yıl, yani 2 dönem, üzerinden hesaplanır. 

 Sağlık raporu ile devamsızlıklar bu süreye dahildir. 

 

 

 

Şube Toplam ders saati 
(30 hafta x ders saati) 

Toplam Devamsızlık  
Saati Hakkı 

Tüm Şubeler 780 156 ders (iki dönem 

toplam) 

 



Ülkemizi veya üniversitemizi temsil için spor, kültür, sanat veya akademik bir çalışmaya 

katılan öğrenciler ilgili tarih ve saatleri içeren bir yazıyı ilgili kurum veya birimden alarak 

getirmelidirler.  

Başarının Değerlendirilmesi 

Çoklu değerlendirme kriterlerine dayanan bir sistem uygulanmaktadır. Yıl boyunca yapılan 

değerlendirmeler ile yıl sonunda yapılan Yılsonu Sınavı öğrencilerin nihai başarılarını belirler.  

 

Şekilde görülen değerlendirme çeşitleri ile öğrencinin Yıl içi Ortalaması bulunur. Daha sonra 

Yıl Sonu sınavı yapılır. Yıl içi Ortalamanın %60’ı ile Yıl Sonu (Final) Sınavından alınan puanın 

%40’si öğrencinin başarısını oluşturur.  

Örnek Hesaplama 

I) Yıl İçi Sınav Sonuçları  

Değerlendirme Türü Sınav Puanları Katkısı 
(%) 

Katkısı 
(Puan) 

Gelişim Sınavları Sonuçları 70, 62, 56, 50  40 23,80 

Sunum Değerlendirmeleri 72, 66 20 13,80 

Portfolio Değerlendirmeleri 60, 44 20 10,40 

Kısa Sınavlar Sonuçları 78, 70, 64, 58, 40, 46 20 11,86 

                                                                                                       100             59,86 

Yıl İçi Ortalama: 59,86 

II) Yılsonu Sınavı: 68 

SONUÇ= Yıl içi Ortalama (%60) + Yılsonu Sınavı (%40)  

                            59.86  (%60) + 68 (%40)= 63,116 

  Sonuç: 63,12 (Başarılı)  

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Hazırlık Sınıfının dayanağı nedir? 

Yılboyu 
Değerlendirme

Gelişim 
Snavları 4 

adet

(%40)

Sunumlar

2 adet

(%20)

Portfolio 
tutma

2 adet

(%20)

Kısa sınavlar 
(Quiz) 6 adet

(20%)



ÖSYM tercih kılavuzunda ‘İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık 

Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.’ 

denilmektedir.  

Hazırlık sınıfında 1 yıl boyunca yoğun İngilizce dil eğitimi verilir. Okuduğunu anlama, yazma, din leme 

ve konuşma becerileri kazandırılır ve geliştirilir. Amaç, öğrencilere eğitim ve mesleki yaşamlarında 

ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisini kazandırmaktır. 

Neden Okumalıyım? 

Yaşamınız boyunca bu kadar uzun süreli bir yabancı dil programı fırsatı bir daha elinize geçemez. 

Yabancı dil haftada 2 veya 4 saat ile öğrenilemez, özellikle de öğrenci başka dersleri de aynı anda 

alıyorsa.  

Daha ileri yaşlarda insanın görev ve sorumlulukları ile fiziki kapasitesi dil öğrenimine imkan vermeyebilir. 

Bir dil sayesinde iyi bir iş sahibi olabilir ve mesleğinizde istediğiniz hedefe daha kolay ulaşırsınız.  

Seviye tespit sınavı nedir?  

Seviye tespit sınavı, öğrencilerin İngilizce bilgi/beceri seviyelerini belirlemeye yarayan sınavdır. Amacı; 

öğrencilerin hangi seviyede olduklarını tespit etmek ve o seviyeden eğitim-öğrenime devam etmelerini 

sağlamaktır.  

Seviye tespit sınavına girmediğim takdirde ne olur?  

Seviye tespit sınavına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrenciler hazırlık okuma haklarını 

kaybederler. 

Hazırlık sınıfında hangi dersleri göreceğim? 

Temel Kurs (Birleştirilmiş Beceriler),  Okuma ve Yazma, Dinleme ve Konuşma ile Dil Bilgisi dersleri 

alacak ve İngilizce seviyenizi geliştireceksiniz.  

Hazırlık sınıfında haftada kaç saat ders olacak? 

Yapılacak Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre bir öğrenci grubu haftada 20 ile 28 saat ders alır. 

Hazırlık sınıfından sonra İngilizce ders alacak mıyım? 

Hazırlık Sınıfından sonra tüm fakülte ve bölümlerde 1. Sınıfta zorunlu yabancı dil dersleri bulunmaktadır. 

Hazırlık okuyan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini alacaklardır. Bu derslerin seviyesi 

hazırlığın devamı şeklinde olacaktır.  

Bazı bölümlerde daha sonraki yıllarda da yabancı dil dersleri bulunmaktadır. Örneğin; İİBF Uluslararası 

İlişkiler bölümü öğrencileri 6 adet zorunlu mesleki yabancı dil dersi almaktadırlar.  

Başarı puanı 60 ve üzeri olanlar 1. Sınıfta hazırlık sınıfının devamı seviyede İngilizce ders alırlar. Diğer 

öğrenciler ise A2 seviyesinde öğrenim görürler. 

Aldığım eğitim dışında seviyemi nasıl geliştiririm? 

Yabancı dili ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğrenme uzun bir zaman almaktadır. Bu nedenle yalnızca 

hazırlık sınıfı eğitimi ile dil öğrenme tamamlanamaz. Bazı fırsatlar şunlar olabilir:  



1) ERASMUS programı ile en az 1 dönem başka bir üniversitede öğrenim görme 

2) Yabancı bir ülkede dil kursuna devam etme (konuşma ağırlıklı) 

3) İngilizcenin kullanıldığı bir işyerinde çalışma 

4)  Lisans eğitimi süresince zorunlu ve/veya seçmeli yabancı dil dersleri alma 

Devamsızlık hakkım ne kadardır? 

%20. Yapılan derslerin en az %80’ne devam edilmelidir. Örneğin; haftada 22 saat ders varsa, yaklaşık 

olarak 22x28 = 616 saat 616x20/100 = 125 saat 

Devamsızlıktan kalırsam ne olur?  

Devamsızlıktan kalan öğrenciler lisans öğrenimlerine devam edebilirler. Bu öğrenciler Yıl Sonu (Final) 

Sınavı’na giremez ve Başarı Sertifikası alamazlar.  

Tüm sınıf derse gelmediği takdirde ders iptal olur mu? 

Öğrencinin olmaması o dersi iptal etmez. O derste bütün öğrenciler devamsız olarak yazılır.  

Hazırlık Sınıfına devam ederken Bahar Dönemi’nde lisans derslerime devam edebilir miyim? 

Hayır. Hazırlık Sınıfı 1 yıl sürelidir. Ancak sonraki Güz Dönemi’nde ders kaydı yapabilirsiniz.  

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamladım. Bölümdeki İngilizce derslerinden de muaf sayılacak 

mıyım? 

Hayır. Hazırlık Sınıfı isteğe bağlı, ancak bölümdeki zorunlu dersleri almak zorunludur. 

Yılsonu (Final) sınavına girebilmem için şartlar nelerdir? 

Devam şartını yerine getiren tüm öğrenciler girebilirler. Deneme amaçlı giren öğrencilerin sonuçları bir 

anlam taşımaz.  

Sertifika almam için sınavlardan kaç almam gerekir? 

Final notunun %40’si ile genel başarı notunun (yıl içi sınavlar) %60’si toplanır. Sonuç 60 veya üzerinde 

ise başarılı olursunuz.  

Yıl içindeki sınavlara giremediğim takdirde mazeret sınavı var mıdır? 

Mazereti nedeniyle kısa sınav veya gelişim sınavlarına giremeyen öğrencinin mazerete ilişkin 

belgelerini, mazeretin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe 

ekinde vermesi gerekir. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. 

Yılsonu sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez. 

Duyurular için; lütfen, 1. Kat F Bloktaki panoları ve ydyo.bandirma.edu.tr adresini takip ediniz.  

Sorularınız varsa, ydyo@bandirma.edu.tr mesaj gönderebilirsiniz.  

http://www.bandirma.edu.tr/
mailto:ydyo@bandirma.edu.tr

