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Yüksekokulumuz
küreselleşen dünyada 

kültürlerarası iletişimi gerçekleştiren 
yabancı dil eğitimi sunar!
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ÖNSÖZ

Sevgili öğrenciler,

Akademik ve sosyal hayatınızın en kıymetli zamanını geçireceğinize inandığımız Üniversitemize hoş geldiniz. Sizlerin bu yıl aramıza katılmış 
olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz.

İçinde bulunduğumuz çağın insanının en önemli gereksinimi, sınırlara bağlı kalmaksızın bilgiye erişebilmektir. Bunun yolunun, kaliteli ve 
uluslararası minvalde kabul gören eğitimden geçtiği artık yadsınamaz bir gerçektir. Uluslararası sahnede bireysel olarak var olabilmenin 
anahtarı ise, kuşkusuz, bilgiye erişim engelini ortadan kaldıracak yabancı dil eğitimidir.

Yabancı dil eğitiminde başarı ve istikrarı yakalamanın, kendini sürekli güncelleyen bir müfredattan ve uluslararası alanda kabul gören niteliklere 
sahip, çeşitli çağdaş yaklaşımları benimsemiş, deneyimli öğretim kadrosundan geçtiğinin farkında olan Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin 
kültürlerarası iletişim konusunda yetkin, kendine güvenen ve yenilikçi bireyler olarak burada öğrendiklerinden bütün yaşamları boyunca 
faydalanmalarını arzu etmekte olup misyonunu bu doğrultuda şekillendirmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, kendimize misyon edindiğimiz üzere asli hedefimiz, siz değerli öğrencilerimize, Diller için Avrupa Ortak 
Öneriler Çerçevesini (CEFR) rehber edinmiş, nitelikli bir dil eğitimi sunmaktır. Yüksekokulumuzun bir diğer amacı ise sizlere gerekli dil öğrenme, 
sorun çözme ve eleştirel düşünce becerilerini kazandırarak akademik ve mesleki yaşamlarınızı zenginleştirmektir.

Okumakta olduğunuz kitapçık, Yüksekokulumuzda geçireceğiniz süre zarfında sizlere rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır. Yüksekokulumuz 
idari ve akademik personelinin sizlere daha iyi yardımcı olabilmesi adına, sunulan hizmetleri ve gündelik işleyiş prensiplerini detaylı şekilde 
açıkladığımız bu rehberi etraflıca incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Yükseköğrenim ve profesyonel hayatınızda sonsuz başarılar dilerim.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü adına,
Öğr.Gör. Fatih Yücel

Yüksekokul Müdürü 
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MİSYONUMUZ
&

VİZYONUMUZ

Misyonumuz
Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun (BEÜYDYO) 
misyonu, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) ve Küresel 
İngilizce Ölçeği (GSE) ışığında farklı dil düzeylerindeki öğrencilerinin 
tümüne kaliteli dil eğitimi sunmaktır. BEÜYDYO öğrencilerine, hem 
bölümdeki akademik çalışmalarını yürütebilecek hem de sosyal 
ve profesyonel hayatlarında etkili iletişim kurabilecek düzeyde dil 
becerileri ve stratejileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz
Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun vizyonu, dil 
öğretiminde yetkin öğretim elemanlarının da yardımıyla alandaki 
güncel yaklaşımları, yöntemleri, teknikleri ve gerekli dijital araç 
gereçleri dil öğrenim sürecine entegre etmek suretiyle öğrencilerine 
akademik, profesyonel ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları dil 
yetenek ve becerilerini kazandırmaktır. 
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İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI AKADEMİK TAKVİMİ

RUSÇA HAZIRLIK SINIFI AKADEMİK TAKVİMİ
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Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, yabancı bir dilde öğrenim görecek öğrencilere ilgili dilde akademik 
faaliyet yürütecek düzeyde yazma, okuma, dinleme, anlama, konuşma ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı, bunun 
yanında, ulusal ve uluslararası yeterlilikleri karşılayan eğitim kalitesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Yabancı 
Diller Yüksekokulu yabancı dil eğitiminde, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine - Common European Framework 
(CEFR) ve/veya Küresel İngilizce Ölçeğine – Global Scale of English (GSE) uyumlu dört farklı içerikten oluşan modüler 
sistem uygulanmaktadır.

Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, ortalama 20 öğrenci kapasiteli olup, 
21. Yüzyıl öğrenim hedeflerine erişimde en uygun dijital donanımlarla desteklenmiştir. Öğrencilerimiz, dünyaca tanınan 
firmaların üniversitemizle ortaklaşa yürüttüğü eğitim ve teknoloji entegrasyonu projesi dâhilinde son model akıllı 
tahtalarla donatılmış sınıflarda öğrenim görmekte, böylelikle dil edinimlerini, görsel ve işitsel bütünlük çerçevesinde 
tamamlamaktadırlar.

Aşağıda belirtilen programlar haricinde, Üniversitenin tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında bir dilde eğitim-öğretim 
yapılan lisans/ön lisans programlarına kayıt olan tüm öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederek B1 düzeyini 
tamamlamaları gerekmektedir. Tabloda belirtilen lisans/ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin tamamlaması gereken 
asgari düzey ise B2’dir.

YABANCI DİL
HAZIRLIK SINIFI

B2 seviyesi gerektiren programlar

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

A1 A2 B1 B2
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Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı, öğrencinin 
Üniversiteye kayıt olduğu gün yapılmaktadır.

Hazırlık Sınıfında öğrencilerin düzeylerine uygun sınıflara 
yerleştirilebilmesi için öncelikle Düzey Belirleme ve Yeterlilik 
Sınavı (DBYS) yapılır. Dolayısıyla, Üniversiteye ilk defa kayıt 
yaptırıp Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyacak öğrenci, 
akademik yıl başlangıcında kayıt olduğu gün içinde yapılan 
DBYS’ye alınır. Özel yetenek sınavı ile lisans programına kesin 
kayıt yaptıran öğrenci de ÖSYM tarafından merkezi sınavla 
yerleştirilen öğrencilerin kayıt günleri içinde DBYS’ye katılmak 
zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfında açılan en alt düzeye yerleştirilir. Öğrenci, bu şekilde 
yerleştirildiği düzeye itiraz edemeyeceği gibi sınava daha sonra 
girmeyi de talep edemez. 

DÜZEY
BELİRLEME

VE YETERLİLİK
SINAVI

CEFR ve GSE öğrenim çıktılarına uygun olarak seçilen 
Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı, uluslararası üçüncü 
kurum ve kuruluşlardan temin edilir. Süreç ve uygulama, 
ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yabancı dil öğretimi 
alanında otorite olarak kabul edilmiş olan üçüncü şahıs 
ve kurumlara denetlettirilir. Hazırlık Sınıfından muaf 
olabilmek için öğrencilerin DBYS’den kayıt oldukları 
programın gerektirdiği düzeye eşdeğer bir puan almaları 
gerekmektedir. Bu şartı yerine getiremeyen öğrenciler, 
DBYS sonucuna göre belirlenen sınıflara yerleştirilirler.                       
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MODÜLER SİSTEM

Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı, temelden üst düzeye kadar dört farklı içerikten oluşmaktadır. Bu ders 
içeriklerinin her biri toplamda 8 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecinden oluşan ve modül olarak adlandırılan 
programlar çerçevesinde verilmektedir. Sekiz haftalık süre zarfında başarılı olan öğrenciler, öğrenimlerine bir üst düzeyden 
devam edebilirler. 5 hafta olarak planlanan Yaz Modülünde ise öğrenciye istenilen düzeyi tamamlayabilme/telafi edebilme 
imkanı sunulmaktadır (daha detaylı bilgi için sayfa 5’teki Akademik Takvime bakınız). 

Program, başlangıç düzeyinden başlayan öğrenciler de dâhil tüm öğrencilerin, modüler eğitimlerini başarı ile bitirmeleri 
halinde, bir akademik yılda tamamlayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Bu başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve 
öğrenciden istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. İngilizce 
Hazırlık Programında derslere devam zorunluluğu vardır. Her bir modül için 30 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan 
öğrenciler aynı düzeyi tekrar etmekle yükümlüdürler. Bir üst düzeye geçebilmek için, öğrencilerin devam ettikleri modül 
boyunca alacakları kısa sınavlar ve modül sonu sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 60 ve 
üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler bir sonraki modülde de aynı düzeyi tekrar ederler.

YARILYIL (DÖNEM) SİSTEMİ

Beykent Üniversitesi Rusça Hazırlık Programı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Programında temel düzeyden üst düzeye 
kadar sağlanan içerik Yarıyıl Sistemi dâhilinde sunulmaktadır. İki modülün birleşik içerikte sunulduğu yarıyıl sisteminde, 
öğrenciler her yarıyılda toplam 16 haftalık bir öğrenim ve değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. 16 haftalık iki yarıyıl 
boyunca sunulan derste başarılı olan öğrenciler lisans/ön lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Yaz döneminde 5 haftalık 
yoğun bir program uygulanmaktadır ve öğrencilere akademik yıl zarfında başarısız olduğu bir döneme karşılık ders 
alabilme imkânı tanınmaktadır.

Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Programlarında da başarının sağlanmasında ders devamlılığı ve öğrenciden 
istenilen tüm akademik çalışmaların yıl boyunca eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin önemi büyüktür. Programda derslere 
devam zorunluluğu vardır. Her bir yarıyıl için 60 ders saatinin üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler aynı yarıyılı tekrar 
etmekle yükümlüdürler. Bir yarıyılı başarıyla tamamlayabilmek için öğrencilerin devam ettikleri yarıyıl boyunca alacakları 
kısa sınavlar, ara sınav ve dönem sonu sınavından elde ettikleri notların ağırlıklı ortalamasının toplam 100 puan üzerinden 
60 ve üstü olması gerekmektedir. Ağırlıklı notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız oldukları yarıyıl içeriğini bir sonraki 
yarıyılda veya yaz döneminde tekrar ederler. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin hedef yabancı dili 
düzeylerine uygun gruplarda, düzeylerine uygun eğitim 
kaynaklarıyla öğrenmeleri başarılarını etkileyen en önemli 
etkenlerden biridir. Bu bağlamda, akademik yılın başında 
uygulanan Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavı sonrasında dil 
düzeylerine göre oluşturulan gruplar ile başlayan öğretim 
süreci, 5 Modül/1 Akademik Yıl süresince dil becerilerinin 
tümü ölçülerek sürdürülmektedir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında ölçme-değerlendirme araçları 
çeşitlilik göstermektedir. Ölçme Değerlendirme Birimi 
tarafından hazırlanan ve/veya uluslararası üçüncü kurum 
ve kuruluşlardan temin edilen sınavlar, kâğıt üzerinde 
(paper based), bilgisayar ortamında (computer based) 
ve/veya internet ortamında (internet based), yazılı, sözlü 
veya hem yazılı hem de sözlü olarak uygulanabilmektedir. 
Öğrencinin akademik yıl içinde dil becerisinin gelişiminin 
takibi ve ölçülmesine yönelik olarak kısa sınavlar (quiz) 
yapılır. Öğrencinin akademik yıl içinde devam ettiği her 
modül/dönem sonunda, bir üst düzeye geçme şartlarını 
ve Modül yeterliliğini sağlayıp sağlayamadığını ölçmek için 
Modül/Dönem Sonu Sınavı yapılır. 
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Kısa sınavlar (Quiz)

Kısa sınavlar, İngilizce Hazırlık Sınıfında her modülde en az 
4 (dört), her dönemde ise en az 8 (sekiz) kere olmak üzere 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ölçme ve Değerlendirme Birimi 
tarafından tespit edilen tarih ve saatlerde yapılır. Rusça 
Hazırlık Sınıfında ise her bir dönemde en az 4 (dört) kere 
olmak üzere Rusça Hazırlık Program Başkanlığınca tespit 
edilen tarih ve saatlerde yapılır. Kısa sınavlar, kâğıt üzerinde, 
internet tabanlı sınıf üzerinden test olarak veya sınıf içi 
okuma konuları üzerine yazma (writing quiz), vb. şekilde de 
yapılabilir.

Ara Sınav

Ara Sınav, sadece Rusça Hazırlık Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce 
Hazırlık Sınıfında yarıyılda bir kere olmak üzere uygulanır.

Modül/Dönem Sonu Sınavı 

Modül Sonu Sınavı, İngilizce Hazırlık Sınıfında modül 
dersleri tamamlandıktan sonra ve her modül için bir 
kere olmak üzere, Dönem Sonu Sınavı ise Rusça Hazırlık 
Sınıfında ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında yarıyıl 
içerisindeki dersler tamamlandıktan sonra her yarıyıl için 
bir kere akademik takvimde önceden ilan edilen tarihlerde 
yapılır. Modül/Dönem Sonu Sınavları, dilbilgisi, okuma-
anlama, dinleme-anlama ve yazılı ve/veya sözlü ifade 
bölümlerinden oluşur. Devam şartını yerine getirmeyen 
öğrenci, ilgili Modül/Dönem Sonu Sınavına giremez.  

SINAV
TÜRLERİ
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Başarı ve Değerlendirme

İngilizce Hazırlık Sınıfı dil öğretiminde modül esasına 
göre başarı ölçümü yapılır. Modülü başarıyla tamamlayan 
öğrenci bir üst düzeye geçer. Modül başarı notu aşağıda 
gösterildiği gibi hesaplanır:

Modül başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ise dönem esasına 
göre başarı ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda 
gösterildiği gibi hesaplanır:

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

Rusça Hazırlık Sınıfında da dönem esasına göre başarı 
ölçümü yapılır. Dönem başarı notu aşağıda gösterildiği gibi 
hesaplanır:

Dönem başarı notu alt sınırı 60’dır (altmış).

Kısa Sınav (Quiz) / 
Sınav No Yüzdelik Değeri

Kısa Sınav 1 %15
Kısa Sınav 2 %15
Kısa Sınav 3 %15
Kısa Sınav 4 %15

Modül Sonu Sınavı %40

Kısa Sınav (Quiz) / 
Sınav No Yüzdelik Değeri

Kısa Sınav 1 %10
Kısa Sınav 2 %10

Ara Sınav %20
Kısa Sınav 3 %10
Kısa Sınav 4 %10

Dönem Sonu Sınavı %40

Kısa Sınav (Quiz) / 
Sınav No Yüzdelik Değeri

Kısa Sınav 1 %7.5
Kısa Sınav 2 %7.5
Kısa Sınav 3 %7.5
Kısa Sınav 4 %7.5

Ara Sınav %20
Kısa Sınav 5 %7.5

Kısa Sınav 6 %7.5
Kısa Sınav 7 %7.5
Kısa Sınav 8 %7.5

Dönem Sonu Sınavı %20
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DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU

Sağlık Kurumlarından alınan her türlü sağlık 
raporu ve benzeri belgeler toplam devamsızlık 
süresinden düşülmez.

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu vardır ve 
ilk ders gününden itibaren devam kayıtları alınmaktadır. 
İngilizce Hazırlık sınıfında,  Modüler sistemde, her bir 
modülde toplam 30 ders saati devamsızlık limitini aşan 
öğrenciler Modül Sonu Sınavına girme hakkını kaybederler 
ve ilgili düzeyin derslerini tekrar almak zorunda kalırlar.  
Rusça Hazırlık ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfındaki 
Yarıyıl sisteminde ise bu süre toplamda 60 ders saatidir. 
Toplam 60 ders saati devamsızlık limitini aşan öğrenciler 
dönem sonunda uygulanan Dönem Sonu Sınavına girme 
hakkını kaybederler ve ilgili yarıyılın derslerini tekrar almak 
zorunda kalırlar.
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ders devamlılığına ilişkin 
genel prensipleri aşağıdaki gibidir:

a. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında derslere devam ve her türlü 
ders faaliyetlerine (ödev, proje, internet tabanlı sınıf kaydı, 
vb.) katılım zorunludur.

b. Öğrencinin, bir modülde en fazla 30, bir dönemde ise en 
fazla 60 ders saati derse katılmama hakkı bulunmaktadır. 
Sağlık kurumlarından alınan her türlü sağlık raporu ve diğer 
benzeri belgeler bu mazeret süresi içinde değerlendirilir. 
Raporlu olan süre toplam devamsızlık süresinden düşülmez. 
Ancak, toplam devamsızlık süresinin dolmasına sebep 
olacak şekilde birinci derece akrabası (anne, baba veya 
kardeş) vefat eden öğrenciye, durumunun belgelenmesi 
ve yazılı olarak müracaat etmesi halinde 3 (üç) güne kadar 
devam mazereti verilir.

c. Modüler sistemde herhangi bir modülde 31 veya 
daha fazla ders saati, dönemlik sistemde ise herhangi bir 
dönemde 61 veya daha fazla derse mazeretli ve/veya 
mazeretsiz olarak devam etmeyen veya edemeyen öğrenci 

“devamsız” sayılarak “başarısız” olur ve ilgili düzeyi, takip 
eden modülde/dönemde tekrar eder.

d. Öğretim elemanları, her derste öğrencilerin yoklama 
listesine imzalarını alarak derslere devam edilmesini 
takip ve kontrol eder. Ders devam kayıtları günlük olarak 
Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilir. 
Öğrencinin otomasyon sistemine işlenen öğrenci devam 
kayıtları hakkında itirazı, devamsızlık kayıtlarının ilanını 
takip eden 5 (beş) iş günü içinde, dilekçe ile yapmış 
olduğu yazılı başvurusu ile değerlendirmeye alınır. Modül/
Dönem tamamlandıktan ve ilgili modül/dönem için toplam 
devamsızlık saati ilan edildikten sonra geriye doğru yapılan 
devam itirazları değerlendirilmez. Devam kayıtlarında 
dersin öğretim elemanının tuttuğu kayıt esastır ve devam 
itirazlarında sadece maddi hatalar dikkate alınır. 

e. Devam kayıtlarına yönelik itirazlar en fazla 5 (beş) iş 
gününe kadar geriye dönük olarak kontrol edilir.

f. Akademik yılın başında Müdürlük tarafından belirlenen 
ve dersin işlenişi için gerekli ders materyalleri olmadan 
derse katılım sağlanamaz. Materyalleri olmadan derse 
gelen öğrenci o ders saati için derse kabul edilmez.  

g. Öğrenciler, akademik yılın başında Müdürlük tarafından 
belirlenen kaynak kitap serisinin telif ve orijinal kopyalarını 
temin etmek zorundadır. Üniversite içerisinde orijinal 
olmayan ders kitabı bulunduran öğrenci, bu konuda 
üniversite aleyhine oluşacak hukuki ve maddi yaptırım ve 
kayıpları karşılamakla yükümlüdür.
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Amaçlanan öğrenme çıktılarına giden yol doğru 
platform ile başlar…

Eğitim-Yönetim Sistemi, Yabancı Dil Hazırlık Programı 
mensuplarına, programın yeni sanal öğrenim ortamı Moodle 
vasıtasıyla destek sağlar. Böylelikle sınıf içi dil öğretimi, Eğitim-
Yönetim sistemiyle modern eğitim kaynakları kullanılarak 7 gün 
24 saat boyunca sınıf dışında da sürdürülebilir. 

Moodle sisteminin yanı sıra sunulan çevrimiçi eğitim 
platformlarıyla öğrencilere, dil öğrenimini kampüs dışına taşıma 
ve diledikleri yerde ve zamanda pratik yapma şansı tanımaktadır.  
Bu platform, öğrencilere,  eğitmenlerinin liderliği eşliğinde sayısız 
alıştırmayı çevrimiçi olarak tamamlama, anında geribildirim 
alma, kendi öğrenme süreçlerini izleme ve geliştirme imkânı 
sunmaktadır. Öğrenme çıktılarının sıklıkla ölçülerek öğrencilerin 
güçlü ve zayıf oldukları alanların belirlenmesi ve bu ihtiyaçları 
doğrultusunda yönlendirilmeleri başarıyı etkileyen önemli 
faktörlerden bir diğeridir. 

EĞİTİM
YÖNETİM
SİSTEMİ
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ÖĞRENCİ
BİLGİ SİSTEMİ

Öğrenci bilgi sistemi, akademik yıl boyunca sunulan 
otomasyon hizmeti aracılığıyla tüm yoklama kayıtlarınızı ve 
sınav sonuçlarınızı takip edebileceğiniz online platformdur. 
Hem bilgisayar üzerinden hem de Android ve iOS mobil 
uygulamalarından devamsızlık ve not takibi yapmanız 
mümkündür. Sisteme giriş yapabileceğiniz erişim adresi, 
derslerin ilk günü oryantasyon programı dahilinde 
danışmanlarınız tarafından size bildirilecektir. 

Sisteme giriş yapmak için kayıt esnasında tarafınıza 
sağlanan öğrenci numaranızı, sağ alt köşedeki görselde 
yer alan kullanıcı adı hücresine yazınız. Parola olarak ise 
tüm öğrenciler için geçici olarak TC kimlik numaralarının ilk 
5 hanesi atanacaktır. Sisteme ilk girişinizi yaptıktan sonra 
lütfen parolanızı değiştiriniz.
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Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), hem öğrencileri hem 
de çalışanlarıyla iyi ilişkiler kurmayı hedeflemekte ve her 
iki taraf için de huzurlu ve motive edici bir ortam sağlamak 
için gerekli bütün adımları atmaktadır. Bu ortamı korumak 
ve sürdürmek amacıyla öğrencilerin ve/veya öğretim 
elemanlarının bildirdiği tüm görüş, öneri ve sorunlar 
ivedilikle incelenmekte ve hedeflenen çözüme ulaşmak için 
gerekli önlemler alınmaktadır. Görüş, öneri ve/veya sorun 
bildiriminde bulunmak isteyen öğrenciler, yandaki şekilde 
gösterilen basamakları takip ederek ilgili kişi ya da birimlere 
ulaşabilirler (Hangi durumlarda kime başvuracağınıza dair 
detaylı bilgi için Ek A’ya bakınız).

Görüş, öneri ve sorunlarımı kime ve nasıl iletebilirim:

ÖĞRENCİ GÖRÜŞ
ÖNERİ VE SORUN

BİLDİRİMİ
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Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin disiplin iş ve 
işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin cezasını 
gerektirebilecek en temel sebepler ders/sınav düzenini 
bozmak, dersin öğretim elemanına ve/veya diğer 
öğrencilere karşı küçük düşürücü ifade kullanmak, 
sözlü hakarette bulunmak,  sınavlarda kopya çekmek 
ve/veya kopyaya teşebbüs ve demirbaş malzemelere 
zarar vermektir. Yukarıda belirtilen ve benzeri eylemlere 
karışan öğrenciler hakkında, Yüksekokul Müdürlüğünce 
atanan soruşturmacı tarafından Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 
disiplin soruşturması açılır. Başlıca disiplin suçları için 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince 
öngörülen disiplin cezaları şu şekildedir:

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5:
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, 
bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini 
bozmak,

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya 
kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 6:
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylem- 
lerde bulunmak,

c) Yükseköğretim Kurumundan aldığı kendine hak 
sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya 
başkasına ait bir belgeyi kullanmak,

ç) Yükseköğretim Kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini 
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,

d) Yükseköğretim Kurumu personelinin, kurum içinde ya 
da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 
eylemlerde bulunmak.

DİSİPLİN
SÜRECİ
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Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için 
uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7:
a) Yükseköğretim Kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit 
etmek,

c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulun-
mak,

d) Yükseköğretim Kurumu bünyesinde mevcut bina, 
demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya 
bilişim sistemine zarar vermek,

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için 
uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8:
a) Yükseköğretim Kurumu görevlilerine karşı cebir ve şid-
det kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

d)  Sınavlarda tehditle kopya çekmek,  kopya çeken öğren-
cilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak,  kendi 
yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine 
sınava girmek,

Disiplin suçunun tekerrürü

MADDE 11:
(1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin 
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.



18

2018-2019
AKADEMİK YILI

İDARİ VE
AKADEMİK
KADROSU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKUL KURULU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. FATİH YÜCEL

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. IRMAK TÜRK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. NILOUFER S. IMPRAMOGLU

Akademik Dil Destek Program Başkanı
Öğr. Gör.  MEHMET TÜRK

İngilizce Hazırlık Program Başkanı
Öğr. Gör.  AYŞE UMUT ARIBAŞ

Rusça Hazırlık Program Başkanı
Öğr. Gör. İRİNA GÜNAY

ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Öğr. Gör. MEHMET TÜRK (Birim Başkanı)

 Öğr. Gör. EBRU AÇAK 

Öğr. Gör. NURPINAR KAZIMLAR

Öğr. Gör. ALİ CAN ÇAKAR

MÜFREDAT VE MATERYAL GELİŞTİRME 
BİRİMİ

Öğr. Gör. GİZEM ARSLAN (Birim Başkanı)

Öğr. Gör. BUSE ÖZER

Öğr. Gör. SULTAN NUR KARABAĞ

DİJİTAL ÖĞRENME BİRİMİ

Öğr. Gör. BUSE ÖZER

Öğr. Gör. SULTAN NUR KARABAĞ

YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ

ESRA AKSAKAL

İDİL SAYGI
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AKADEMİK KADRO
Öğr. Gör. ABDULLAH KARAAKIN

Öğr. Gör. AHMET BORA DİNDAR

Öğr. Gör. ASİL VATANSEVER

Öğr. Gör. ASLI HASANOĞLU

Öğr. Gör. ASLIHAN YILMAZ

Öğr. Gör. AYLİN YARKA

Öğr. Gör. BARAN ARIŞ

Öğr. Gör. BERFU DUYGUN

Öğr. Gör. BUSE MALKOÇ

Öğr. Gör. CEREN AKTAY ERYILMAZ

Öğr. Gör. CENNET BURÇAK

Öğr. Gör. CHRIS KITRINOS

Öğr. Gör. ÇILGA AKYIL

Öğr. Gör. DOĞAN ERGÜN

Öğr. Gör. ECE SAĞLIK

Öğr. Gör. ELİF BIÇAKLAR DİNDAR

Öğr. Gör. ERTAN İDRİSOĞLU

Öğr. Gör. ESMA ŞENEL

Öğr. Gör. ESRA KAYAN

Öğr. Gör. FATMA SANNAV

Öğr. Gör. GÖKSEL KAYA

Öğr. Gör. GÖKÇEN UZUNKÖPRÜ

Öğr. Gör. GÜLAY BALABAN KALKAN

Öğr. Gör. HATİCE ŞANLI

Öğr. Gör. HİLAL MELAHAT FIRAT

Öğr. Gör. İNCİ DEMİR

Öğr. Gör. İPEK YÜCEL

Öğr. Gör. İSMAİL ÖZÇELİK

Öğr. Gör. JASON COLINA

Öğr. Gör. JEAN CHARLES

Öğr. Gör. LEMAN DİYAR AKAR

Öğr. Gör. LISA PICKREN

Öğr. Gör. MEHMET TURAN KOÇER

Öğr. Gör. MEHMET UMUT CEYLAN

Öğr. Gör. MEHTAP ÇİÇEN EFE

Öğr. Gör. MELEK ATAK

Öğr. Gör. MELTEM CİRDİ

Öğr. Gör. MELTEM KAYGUSUZ

Öğr. Gör. MUAZZEZ BEHRAM

Öğr. Gör. MUHAMMET ŞAHİN

Öğr. Gör. MUSTAFA BURAK KARAFAKIOĞLU

Öğr. Gör. NASSER SABOURY

Öğr. Gör. ÖZGECAN OKUL

Öğr. Gör. ÖZKAN KOÇAK

Öğr. Gör. ROBBIE MITCHELL

Öğr. Gör. SEBAHAT ÇAKIRLAR

Öğr. Gör. SELÇUK ALPASLAN

Öğr. Gör. SELİM KAPANCI

Öğr. Gör. SELMA AYHAN

Öğr. Gör. SERDAR ÖZTÜRK

Öğr. Gör. SEVCAN DOĞAN ÜNLÜ

Öğr. Gör. SİBEL KEDERLİ

Öğr. Gör. SİNEM ÖZTÜRK

Öğr. Gör. SUAVİ BÜLENT BİLGİNER

Öğr. Gör. SÜLEYMAN UZUNKÖPRÜ

Öğr. Gör. TRACEY DOHERTY

Öğr. Gör. TÜRKAN ERGİN

Öğr. Gör. YAŞAR ERDİN
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Pearson Assured Akreditasyonu, eğitim öğretim programları sunan üçüncü parti kuruluşlar için uluslararası ve bağımsız 
bir kalite ölçütüdür. Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programımız; idari yapı, eğitim-öğretim ve ölçme-
değerlendirme gibi ana başlıklar altında yer alan toplam 40 adet ölçütün hepsini eksiksiz karşılayarak, 2017-2018 Akademik 
Yılı itibarıyla “Pearson Assured” statüsünü almıştır. 

Bu akreditasyona sahip bir eğitim kurumunun öğrencileri olarak, programı başarıyla tamamlamanız halinde, uluslararası 
düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırsınız. 

Dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşlarından bir tanesi olan Pearson, 100’ü aşkın ülkede 100 yılı aşkın eğitim ve 
öğretim tecrübesi ile birçok kurumla iş birliği içerisindedir ve “Pearson Assured Sertifikası” gelecekteki eğitim hayatınız ve 
kariyeriniz için önemli bir destek sağlayacaktır.

PEARSON
ASSURED

AKREDİTASYONU 
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Yabancı Diller Yüksekokulu,  Büyükçekmece Yerleşkesi - D 
Blok içerisinde yer almaktadır (Beykent, Büyükçekmece). 
E5 Karayoluna yürüme mesafesinde olan bu yerleşkemize 
metrobüs ve otobüs hatları gibi farklı toplu taşıma 
seçenekleriyle ulaşmak mümkündür. Mevcut metrobüs 
ve IETT otobüs hatları aşağıda sıralanmaktadır. 
Bunların haricinde Beykent minibüsleri kullanılarak da 
Büyükçekmece Yerleşkesine ulaşım sağlanabilir.

Metrobüs hatları:

34BZ – Beylikdüzü – Zincirlikuyu

34C – Beylikdüzü – Cevizlibağ

IETT Otobüs hatları:

400A – Yeşilkent/Beykent – Yenibosna Metro

76C – Büyükçekmece – Bakırköy

76G – Gürpınar – Avcılar Metrobüs

145M – Yeşilkent/Beykent – Taksim 

Metrobüs ve IETT otobüslerinin güzergahları ve çalışma 
saatleri hakkında daha detaylı bilgi almak için;

“www.iett. gov.tr” sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şahsi aracıyla ulaşım sağlayacak öğrenciler ve öğretim 
elemanları için otopark imkanı da bulunmaktadır.

Büyükçekmece Yerleşkesi

ULAŞIM
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1. Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına (DBYS) girmek 
mecburi midir?
Evet. Yabancı dil yeterliliğinin ispatı niteliğinde olan  
DBYS’ ye, eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan 
programlara kayıt yaptırmış tüm öğrencilerin katılması 
zorunludur ve öğrenciler kayıt günü bu sınava tabi 
tutulurlar.

2. DBYS’ye daha sonraki bir tarihte girmem mümkün 
müdür?
DBYS, sadece kayıt günlerinde yapılmaktadır. Bu nedenle, 
öğrencilerin sınavı ileri bir tarihe ertelemeleri mümkün 
değildir.

3. DBYS’nin süresi ne kadardır?
DBYS, bir öğrencinin sistemde azami 90 dakika kalmasına 
izin vermektedir. Ancak genel ortalama çoğu öğrencinin 
sınavı 45 dakika ilâ 1 saat arasında tamamlayabildiğini 
göstermektedir. 

4. DBYS sonucuma göre Güz dönemi sonunda da 
Hazırlık Sınıfını tamamlama şansım olabilir mi?
İngilizce Hazırlık programının öğretim süresi bir akademik 
yıldır. Ancak öğrencilerin, kayıt esnasında tabi tutuldukları 
düzey belirleme sınavından aldıkları sonuca ve dönem 
içinde gösterdikleri akademik başarıya göre, program 
bir yarıyılda da tamamlanabilmektedir. Rusça Hazırlık 
programının öğretim süresi ise muafiyet şartlarını yerine 
getiremeyen tüm öğrenciler için bir akademik yıldır.

5. Haftanın kaç günü derse gelmek zorundayım?
Toplam 24 saatten haftada beş gün dersiniz bulunmaktadır. 

6. İkili (shift) öğretim uygulaması nedir? 
İkili (shift) öğretim uygulaması, öğrencinin dersleri 
hangi gruplarda alacağını gösteren sabah-öğlen 
gruplandırmasıdır. Sabah dersleri 08:30-12:55, öğlen 
dersleri ise 13:10-17:35 arasındadır. 

7. II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfının ders başlangıç 
ve bitiş saatleri nelerdir?
II. Öğretim dersleri akşam 17:30’da başlayıp 21:55’te 
tamamlanmaktadır. İkinci Öğretimde bir “shift” uygulaması 
bulunmamaktadır. 

8. Öğrenciler sabah ve öğlen gruplarına nasıl ayrılıyor?
İkili (shift) öğretim uygulamasında, DBYS sonuçları göz 
önünde bulundurularak,  akademik yıl başlangıcında 
öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenci sabah grubuna, 
öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenci ise öğlen 
grubuna yerleştirilir.

9. İkili (shift) öğretim uygulamasında, gruplar arasında 
değişim yapmak mümkün müdür?
Hayır. Sadece Bahar Yarıyılı başlangıcında açılan üçüncü 
modül başında sabah ve öğlen gurupları yer değiştirir. 
Bunun dışında, sabah ve öğlen gruplarının değiştirilmesi 
için hiçbir mazeret kabul edilmez. Ancak, Rusça Hazırlık 
Sınıfı ve II. Öğretim İngilizce Hazırlık Sınıfında ikili (shift) 
öğretimi uygulanmaz.

SIKÇA
SORULAN
SORULAR
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10. İkili (shift) öğretim uygulamasında, hangi mazeretle 
grup değişimi yapılabilir?
İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup değişimi için hiçbir 
mazeret geçerli kabul edilmez.

11. Arkadaşımla gruplarımızı karşılıklı olarak 
değiştirebilir miyiz?
Hayır. İkili (shift) öğretim uygulamasında, grup 
belirlemesinde öğrencilere kayıt esnasında verilen öğrenci 
numaraları esas alındığı ve öğrenci numaralarının kişiye 
özel atandığı göz önünde bulundurulduğundan, iki öğrenci 
karşılıklı anlaşmış olsa dahi,  gruplarını değiştirmeleri 
mümkün olmayacaktır.

12. İngilizce Hazırlık Sınıfı hangi lisans/önlisans 
programları için zorunludur?
Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan tüm 
programlara kayıtlı öğrenciler için dil yeterliliğinin ispatı 
zorunludur. Bu bağlamda, Düzey Belirleme ve Yeterlilik 
Sınavı neticesinde kayıt oldukları programa göre (ilgili 
programda asgari hangi düzeyin gerekli olduğunu 
öğrenmek için sayfa 6’ya bakınız) B1 veya B2 düzeyinin 
altında dil yeterliliği olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

13. Hazırlık Sınıfından muaf olabilmem için ÖSYM 
dönüşüm tablosunda yer alan ulusal ve/veya 
uluslararası dil sınavlarından asgari kaç puan sağlamam 
lazım?
ÖSYM tarafından belli aralıklarla güncellenen Yabancı Dil 
Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil 
Hazırlık Sınıfından muaf olabilmek için geçerli olan sınav-
lar ve asgari başarı puanları sağdaki tablodaki gibidir  (ilgili 
programda asgari hangi düzeyin gerekli olduğunu öğren-
mek için sayfa 6’ya bakınız). Listede belirtilen sınavların 
değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten 
itibaren üç yıl geçmemiş olması gerekir.

B1ve B2 Denlik Tablosu

14. Orta öğretimimi yurt dışında tamamladım. Hazırlık 
Sınıfından muaf olabilir miyim?
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönergesinin muafiyete ilişkin maddesi uyarınca, en az son 
üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil 
olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının 
devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,  
ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olan 
öğrencilerin, bu durumlarını gösterir belgelerin orijinallerini 
kayıt süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim 
etmeleri halinde, Yönetim Kurulu kararı ile Zorunlu Hazırlık 
Sınıfından muaf sayılırlar ve öğrencilik hakkı elde ettiği 
lisans/önlisans programına başlarlar.

15. Daha önce farklı bir Yükseköğretim Kurumunda 
Yabancı Dil Hazırlık Programına katıldım. Düzey 
Belirleme ve Yeterlilik Sınavına girmeden Hazırlık 
Sınıfından muaf olabilir miyim?
Üniversite’ye ilk defa kayıt olan öğrencinin, yerleştiği 
programın öğretim dili ile aynı olan, başka bir Yükseköğretim 
Kurumu hazırlık sınıfından almış olduğu yabancı dil hazırlık 
sınıfı notları ve başarı durumunu gösteren belgesine 
istinaden hazırlık sınıfı muafiyeti mümkündür.  Ancak 
sağlanan başarı belgesinin, CEFR - Avrupa Ortak Ölçüt 
Çerçevesinin B1 veya B2  (ilgili programda asgari hangi 
düzeyin gerekli olduğunu öğrenmek için sayfa 6’ya 
bakınız) referans aralığına denk gelen düzey yeterliliğini 
sağlaması ve belgenin hak edildiği tarihten itibaren üç 
yıl geçmemiş olması gerekmektedir. Belgenin hak ediliş 
tarihinin üzerinden üç yıl geçtiği durumlarda, muafiyet 
başvurusunda bulunan öğrencinin, son üç yıl içinde başka 
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almış ve başarmış olduğunu ayrıca belgelendirmesi gerekir. 
Belgeler incelenip yeterli görüldüğü takdirde, Yönetim 
Kurulu kararıyla Hazırlık Sınıfından muaf olunabilir. 

16. Akademik yıl içerisinde Hazırlık Sınıfından muaf 
olabilir miyim?
Evet. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları 
Eşdeğerlik Tablosunda yer alan ve Yabancı Dil Hazırlık 
Sınıfından muaf olabilmek için geçerli kabul edilen 
sınavlara girilmesi ve gerekli puanın alınması şartıyla, 
dönem içerisinde de muaf olunabilir.

17. Kayıtlı olduğum programın eğitim dili Türkçe ise 
isteğe bağlı olarak Hazırlık Sınıfına devam edebilir 
miyim?
Kayıtlı olduğu programın eğitim dili Türkçe olan öğrenciler 
de istekleri doğrultusunda İngilizce Hazırlık programına 
sertifika öğrencisi olarak kayıt yaptırabilirler. Sertifika 
öğrencileri için öğrenim süresi bir akademik yıldır. Bir 
akademik yıl bitiminde Hazırlık Sınıfında başarılı olan 
öğrencilere Başarı ve Yeterlilik Sertifikası verilir.

18. Sertifika öğrencisi statüsüyle devam ettiğim Yabancı 
Dil Hazırlık Sınıfında elde ettiğim Başarı ve Yeterlilik 
Sertifikası ileride Yan Dal veya Çift Ana Dal başvurumda 
bana bir kazanım sağlar mı?
Yan Dal ve/veya Çift Ana Dal başvurularını, Üniversitenin 
tamamen ve/veya kısmen Türkçe dışında yabancı bir dilde 
eğitim-öğretim yapılan lisans/ön lisans programlarına 
yapan öğrenciler de dil yeterliliklerini ispatlamakla 
yükümlüdürler. Bu bakımdan B1 veya B2 düzeyine (ilgili 
programda asgari hangi düzeyin gerekli olduğunu 
öğrenmek için sayfa 6’ya bakınız) karşılık gelen Başarı ve 
Yeterlilik Sertifikasına sahip olan öğrenciler bu yeterliliği 
elde etmiş olarak değerlendirilerek Yan Dal ve/veya Çift Ana 
Dal başvurularında Düzey Belirleme ve Yeterlilik Sınavına 
tabi tutulmazlar.

19. Yaz Dönemi ücretli midir?
Yaz Dönemi ayrıca ücrete tabi değildir. Kayıtlı olduğu lisans/
önlisans programına başlayabilmek için tamamlaması 
gereken asgari düzeyi tamamlayamamış tüm öğrenciler 
ücretsiz olarak yaz modülünden yararlanabilirler.

20. Dersime giren öğretim elemanlarından ders dışında 
da yardım alabilir miyim?
Evet. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarının hepsine bir danışman 
hoca atanmaktadır. Danışman hocalarınızla etüt dersleriniz 
bulunmaktadır. Önceden randevu almak kaydıyla bu 
derslere katılarak yetersiz olduğunuz alanlarda hocanızdan 
yardım alabilirsiniz. Etüt saatleriniz her modül başında 
danışman hocanız tarafından duyurulacaktır.

21. Sadece danışman hocamın etüt saatlerine mi 
katılabilirim? 
Böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Önceden bildirmek 
kaydıyla, danışmanınız dışındaki öğretim elemanlarının 
etüt saatlerine de katılabilirsiniz.
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22. Sınav soruları dersime giren öğretim elemanları 
tarafından mı hazırlanmaktadır?
Hayır. Sınav soruları, önceden belirlenen öğrenim hedeflerini 
ve çıktılarını ölçecek şekilde Ölçme-Değerlendirme Birimi 
uzmanları tarafından merkezi olarak hazırlanmaktadır.

23. Sınav kâğıtları nasıl değerlendirilir? 
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, sınav değerlendirme süreci 
de Ölçme-Değerlendirme Biriminin sevk ve idaresinde 
merkezi olarak yürütülmektedir. Olası bir değerlendirme 
hatasının önüne geçebilmek amacıyla, her sınav merkezi 
olarak atanan iki öğretim elemanı tarafından Ölçme-
Değerlendirme biriminin hazırladığı cevap anahtarına 
göre okunur. Değerlendirme süreci tamamlanan sınavlar 
imza karşılığında Ölçme-Değerlendirme Birimine teslim 
edilir. Alınan bu önlemler hem sınav notlarının tek elden 
çıkmasını önlemekte hem de maddi hata olasılığını asgari 
düzeye indirgemektedir. 

24. Sınav notuma nasıl itiraz edebilirim?
Sınav notlarına itiraz,  notların ilanını takip eden 3 (üç) iş 
günü içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne 
yazılı olarak yapılır. En az biri Ölçme-Değerlendirme 
Biriminde görevli öğretim elemanlarından olmak üzere 3 
(üç) kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden 
öğrencinin sınav evrakları, maddi hata açısından incelenir. 
Komisyon raporu en geç 3 (üç) takvim günü içinde Yönetim 
Kurulu tarafından kesin karara bağlanır ve sonuç öğrenci 
otomasyon sistemine işlenir. 

25. Kampüste kablosuz internet erişimi var mı?
Evet. Kampüsümüzde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın 
erişimine açık kablosuz internet bağlantısı bulunmaktadır.  
Ancak bağlantı şifrelidir; kullanıcı adınız olarak öğrenci nu-
maranızı, şifreniz olarak da TC Kimlik Numaranızı kullanarak 
erişim sağlayabilirsiniz.

26. Ders esnasında mobil cihazlar kullanabilir miyim?
Hayır. Öğretim elemanının gerekli gördüğü durumlar 
haricinde derste mobil cihaz kullanımı yasaktır. 

27. Ders dışındaki zamanımı kampüste nasıl 
değerlendirebilirim?
Kampüsümüzde kütüphaneden spor salonuna kadar çok 
sayıda eğitim ve faaliyet amaçlı tesis bulunmaktadır. Bu 
tesislerden ücretsiz faydalanabilir ve kampüs içerisindeki 
zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.

Görsellerin telif hakkı:
www.istockphoto.com
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EK A

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Problemler ve İrtibat Kişileri








