
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Özyeğin Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu’nun En Başarılı Öğrencilerine  
İngiltere Gezisi Ödülü  

 
Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Dil Hazırlık Okulu’nu 2012-2013 

akademik yılında en iyi derece ile tamamlamış olan ilk 8 öğrenci, İngiltere gezisi ile ödüllendirildi. 3 - 8 
Şubat 2014 tarihleri arasında yapılacak gezide Londra’daki dünyaca bilinen üniversitelerin yanı sıra, 

önemli tarihi ve kültürel yerler de ziyaret edilecek.  
 
 
06.02.2014, İstanbul- 2012-2013 Akademik Yılı’nda Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Bünyesindeki Dil Hazırlık Okulu’ nda öğrenime başlayan ve başlangıç seviyesinden (Elementary)  en 
üst seviye (Advanced) dahil tüm kurları başarı ile tamamlayan ve hazırlık atlama sınavı TRACE'i de 
üstün başarı ile geçen 8 öğrenci, İngiltere gezisi ile ödüllendirildi. 3 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında 
gerçekleşecek İngiltere / Londra gezisine öğretim üyeleriyle birlikte katılan öğrenciler, dünyaca 
tanınan üniversiteleri ziyaret edecek, tarihi ve kültürel yerleri görecek. 
 
Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Nergis Uyan Akbay konuyla ilgili olarak 
“Yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, çevresinde ve çalışacağı 
kurumlarda fark yaratacak bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ve eğitim dili İngilizce olan 
üniversitemizde, öğrencilerimizin İngilizce’yi öğrenme sürecine en verimli desteği sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimize, İngilizce’lerinin derslerini en iyi şekilde anlayıp başarılı 
olmalarını sağlayacak düzeyde olması için, kapsamlı bir eğitim programı sunuyoruz.  Bu eğitimi 
başarıyla tamamlayan öğrencilerimize böyle bir ödül vererek hem başarılarını takdir etmeyi, hem de 
diğer öğrencilerimizi  teşvik etmeyi hedefledik. Londra’nın en önemli üniversiteleri, müzeleri, parkları 
ve tarihi binalarını ziyaret etme şansı sunan, kültürel ve sosyal anlamda öğrencilerimize faydalı 
olacağını düşündüğümüz bu geziye katılmaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye 
konuştu. 
  
 

Özyeğin Üniversitesi hakkında: 

Yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek 
amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kurulan Özyeğin Üniversitesi, yükselen mesleklerde 
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, 
uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratacak bireyler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Başarılı öğrencinin, şartları ne olursa olsun kaliteli eğitime ulaşabilmesi 
gerektiğine inanan Özyeğin Üniversitesi, 5 yılda öğrencilerine 200 milyon TL karşılıksız burs sağladı. 
Kayıtlı öğrencilerinin % 84’ü burslu öğrenim gören üniversite, 5 fakülte ve 3 yüksekokul çatısı altında, 
toplam 23 lisans programıyla eğitim vermekte; Çekmeköy’de bulunan kampüsünde toplam 220 bin 
metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 
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