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  Sevgili Öğrenciler, 

Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na hoş 
geldiniz. 

Bu kitapçık, bizimle geçireceğiniz sürede nasıl bir 
program izleyeceğiniz ve yardıma ihtiyacınız olduğunda 
nereye başvuracağınız konusunda sizleri bilgilendirmek 
için hazırlanmıştır. 

DİREKTÖR’ÜN MESAJI 
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Özyeğin Üniversitesi, dünya çapında bilginin ve 
eğitimin en yoğun takip edildiği dil olan 
İngilizce’yi eğitim dili olarak benimsemiştir. 
İngilizce Hazırlık Programı’nın temel amacı 
İngilizce’de kendini hem sözlü hem yazılı 
olarak en iyi şekilde ifade edebilen bireyler 
yetiştirmektir. Program ayrıca sizlere 
akademik hayatta ihtiyaç duyacağınız 
becerileri de kazandırmayı hedeflemektedir. 
Bu kapsamda, İngilizce Hazırlık Programı 
olarak sizleri eleştirel düşünebilen, teknolojiyi 
en etkin şekilde kullanabilen, etik kurallara 
bağlı, üniversite eğitimine ve çalışma hayatına 
hazır bireyler olarak yetiştirmek için 
çalışmaktayız. 

Amaçladığımız eğitimi gerçekleştirebilmek için 
sizlerin öğrenme sürecinde aktif olduğunuz, 
yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik eden, 
genel bilgi donanımınıza da katkıda bulanacak 
bir program geliştirdik. Bu süreçte ihtiyaç 
duyduğunuz tüm desteği hem sınıf içinde hem 
de sınıf dışında sizlerle birebir çalışarak 
sağlamakta ve sizleri kişisel ihtiyaçlarınız 
doğrultusunda yönlendirmekteyiz.  

Amaçladığımız eğitimi 
gerçekleştirebilmek için sizlerin 
öğrenme sürecinde aktif 
olduğunuz, yaratıcı ve eleştirel 
düşünceyi teşvik eden, genel 
bilgi donanımınıza da katkıda 
bulanacak bir program 
geliştirdik. 

Eğitim kadromuz alanlarında en iyi eğitimleri 
tamamlamış, nitelikli, gelişime ve öğrenmeye 
açık, dil eğitimindeki yenilikleri takip eden ve 
kullanan, ana dili İngilizce olan veya İngilizce’yi 
anadili gibi kullanabilen öğretim 
görevlilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
hızla içselleştiren bir üniversitenin parçası 
olarak, sizler için güncel teknoloji ürünü araç 
ve gereçlerle donatılmış verimli bir öğrenme 
ortamı sunmaktayız.  Tüm bu gayretlerimizin 
sonucu olarak sizlere sunduğumuz eğitimin 
dünya standartlarında olduğu, Mayıs 2016 
tarihinde uluslararası akreditasyon kurumu 
Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi 
(EAQUALS) tarafından da tescillenmiş 
bulunmaktadır. 

İngilizce Hazırlık Programı süresince, ihtiyaç 
duyduğunuz anda sizlere gerekli her türlü 
desteği sunacağımızı bilmenizi istiyor, verimli 
ve başarılı bir akademik yıl geçirmenizi 
diliyorum. 

 

Nergis Uyan  
Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü 
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Yabancı Diller Yüksekokulu 

Yabancı Diller Yüksekokulu (ScOLa), Hazırlık Programı, 
Lisans İngilizce Programı ve Modern Diller Programı 
olmak üzere 3 ayrı programdan oluşmaktadır. Her 
programın kendi koordinatör ve takım liderleri vardır. 
Bütün programlar kendi misyon ve vizyonları 
doğrultusunda ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde planlanmış olup, ortak değerlere sahiptir. 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (ScOLa) 

HAKKINDA 
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Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerleri

Misyon 

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu Hazırlık Programı’nın misyonu, 
öğrencilerimizin İngilizce Dili’ni kullanarak 
kendilerini hem sözlü hem de yazılı olarak 
ifade edebilecekleri şekilde gelişmelerini 
sağlamak, akademik beceri ve çalışma 
alışkanlıkları edinmelerine ve lisans ve yüksek 
lisans düzeyindeki çalışmalarında başarılı 
olmalarına katkıda bulunmaktır. 
Öğrencilerimizin eleştirel düşünebilmelerine 
ve hem bireysel olarak, hem de grup ile 
birlikte uyum içinde dili öğrenmelerine ve 
gelişmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca öğrencilerimizin bilgi teknolojilerini en 
üst düzeyde kullanmalarını ve hem akademik 
çalışmalarında hem de iş hayatlarında etik 
kararlar verebilen bireyler olarak 
yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Vizyon 

Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokulu (ScOLa) Hazırlık Programı olarak 
Türkiye’deki en iyi Akademik İngilizce 
Programını oluşturmayı, yürütmeyi ve eğitim 
teknolojilerinin etkin kullanımını entegre 
etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, tüm Özyeğin 
Üniversitesi öğrencilerinin bireysel ve toplu 
olarak dil gereksinimlerini karşılayabilen bir 
Akademik İngilizce Programı oluşturmak; 
çalışanlarının kişisel ve akademik yönden 
gelişebilmesi için olanaklar sağlamak; hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında yabancı dil 
öğretiminin gelişimine katkıda bulunmak 
hedeflerimiz arasındadır. 

Özyeğin Üniversitesi’nin bünyesinde bir 
yüksekokul olarak hizmet veren ScOLa, 
üniversitenin temel değerlerini ve eşitlik 
ilkesini benimsemektedir.  

  



Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 
İngilizce Hazırlık Programı 
 

 
 

7 

Temel Değerlerimiz

Özyeğin Üniversitesi’nin önde gelen değerleri 
özgürlük, esneklik, çok boyutluluk ve 
erişilebilirliktir. 

 Üniversite, akademik özgürlüklerin ve 
kurumsal özerkliğin savunucusu olacaktır. 

 Üniversite, öğrencilere, mensuplarına ve 
işbirliği içinde bulunduğu kurumlara geniş 
esneklikler sağlayacaktır. Esnek yapılar, 
dinamik programlar ve ders seçimlerinde 
özgürlükler gibi özelliklerle üniversite 
öğrencilerine ve araştırmacılarına hızla 
değişen iş yaşamına ayak uyduracak ve 
bireysel farklılıklara uygun olarak 
kişiselleştirilebilecek eğitim ve araştırma 
olanağı sağlayacaktır. 

 Üniversite, farklı imkanlar ve özellikler 
sunacak olan çok boyutluluk yaklaşımını 
benimseyecek, farklı kültürleri ve bakış 
açılarını barındıran bir iklimi geliştirecektir. 
Üniversitede yaratıcılık, öğrenme ve 
keşfetmeyi destekleyen ve kültürler arası 
alışverişler için farklı fırsatlar oluşturan 
çeşitlilik ortamıyla gelişecektir. Bu 
bağlamda uluslararası öğrenciler ve 
öğretim üyeleri, değişim programları ve 
uluslararası işbirliği öne çıkacaktır. 

 Üniversite, etkin bir işletim ve finansal 
destek modeliyle Türkiye’nin ve bölgenin 
değişik kesimlerinden gelen öğrenciler için 
maddi yönden erişilebilir olacaktır. 
Üniversite, etkili bir burs sistemi ile 
kaynakları kısıtlı olan yetenekli ve başarılı 
öğrencilere sağlanacak olanakların yanı sıra 
yenilikçi bir kredi sistemi ile kendi 
eğitimlerinin finansal sorumluluğunu 
üstlenmek isteyen öğrencilere de fırsat 
yaratacaktır. 

 

 

Eşitlik İlkesi 

Özyeğin Üniversitesi, akademik veya idari 
personel alırken ve öğrenci kabul ederken 
cinsiyete, ırka, renge, milliyete veya etnik 
kökene, mezhebe, dine, yaşa, özürlülüğe, 
cinsel eğilime veya cinsel kimliğe dayanarak 
karar vermez. Eğitim ve istihdam 
politikalarının, burs verme sürecinin veya 
üniversite tarafından desteklenen herhangi bir 
programın uygulanması sırasında cinsiyete, 
ırka, renge, milliyete veya etnik kökene, 
mezhebe, dine, yaşa, özürlülüğe, cinsel tercihe 
veya cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık yapmaz.
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Direktör 

Nergis Uyan 
Ofis: 428 

İdari Personel 

Sadettin Ünal & Eda Öztürk& Aylin Yurtsever 
Ofis: 426 & 428 

Takım Liderleri 

Şule B. 

Yalçın 

 

Özlem 

Baykan 

 

Ayşegül 

Karaman 

Sultan 

Zeydan 

 

Selen 

Şirin 

 

Nazlı 

Öztürk 

 

 
 

Ofis: 421 

Lisans İngilizce Dersleri Koordinatörü 

Serkan Aras 
Ofis: 424 

Modern Diller Program Koordinatörü 

Nergis Enmutlu Elpe 
Ofis: 425 

Müfredat ve Değerlendirme Koordinatörü 

Canan Şaban 
Ofis: 402 

Öğretme ve Öğrenme Gelişim Birimi Koordinatörü 

Esra Çelik Soydan 
Ofis: 423 

 

SCOLA’DA KİM KİMDİR? 
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NEREYE GİTMELİYİM? - KİME SORMALIYIM? 

Çözüm Merkezi 
Üniversitedeki her konudaki sorunuz için  

http://solutioncenter.ozyegin.edu.tr 

 Öğrenci İşleri 
Zelal Çelik, Akademik İşlemler Müdürü – İngilizce Hazırlık Programı 

zelal.celik@ozyegin.edu.tr 
 

Kaan Samsun, Lisans Programları Görevlisi - İngilizce Hazırlık Programı 
kaan.samsun@ozyegin.edu.tr 

 
 

 

Kütüphane 
Kitap ödünç alma ve kütüphane ile ilgili sorular 

library@ozyegin.edu.tr 

 Fotokopi 
Fotokopi Merkezleri 

1. ScOLa Kat: 0 

2. ScOLa Kat: -1 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 
Öğrenci Merkezi Kat: -3 

counseling@ozyegin.edu.tr 

Akademik Takvim 
Tüm resmi sınav ve tatil günleri için 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri/akademik-takvim 

 

mailto:zelal.celik@ozyegin.edu.tr


Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 
İngilizce Hazırlık Programı 
 

 
 

10 

  

 

 

 

 

 

Hazırlık Programı’nın Yapısı 

İngilizce Hazırlık Programı üç düzeyden oluşmaktadır: A2, 
B1, B2.  B2 düzeyinin koşullarını yerine getiren öğrenciler, 
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (ScOLa) yeterlik sınavına 
(Akademik İngilizce’ye Hazırlık Sınavı - TRACE) girmeye 
hak kazanırlar. TRACE’den başarılı olan öğrenciler lisans 
eğitimlerine başlarlar.  

Üç düzeyin her biri sunulan derslerin içerikleri, öğrenim 
hedefleri ve toplam ders saatleri ile birlikte ayrı ayrı 
belirtilmiştir. 
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Hazırlık Programı’nın Düzeyleri  

Düzeylerin Belirlenmesi 

Üniversitemizde bir programa yerleştirilen 
öğrenciler, akademik yıl başlamadan İngilizce 
Düzey Belirleme Sınavı’na girerler. Bu sınavın 
ardından, öğrenciler test sonuçlarına bağlı 
olarak uygun düzeylere yerleştirilirler. Bu 
sınavda belli bir puan üzerinde not alan 
öğrenciler TRACE’e (Akademik İngilizceye 
Hazırlık Sınavı) alınırlar. TRACE’de beklenen 
düzeyde olan öğrenciler bölümlerine başlar, 
beklenen düzeyde olmayan öğrenciler ise B2 
düzeyine yerleştirilirler. 

A2: Düzey sonunda öğrenciler: 

 Genel ve aşina oldukları konularda, 
sıkça kullanılan kelimeler ve günlük 
ifadeler içeren kısa metinleri (yazılı ve 
sözlü) anlayabilirler. 

 Kendilerinden istenen görev ve 
içerikler, tahmin edilebilir olduğu 
takdirde, aşina oldukları konular 
hakkında basit metinler (yazılı ve 
sözlü) üretebilirler. 

 Aşina oldukları veya rutin konularda 
basit ve doğrudan bilgi alışverişi 
gerektiren kolay ve rutin görevler için 
iletişim kurabilirler. 

B1: Düzey sonunda öğrenciler: 

 Genel konular hakkında (örn. sağlık, iş, 
eğitim, teknoloji) açık ve net olarak 
yapılandırılmış metinleri (yazılı ve 
sözlü) anlayabilirler. 

 Genel konular hakkında açık ve tutarlı 
metinler (yazılı ve sözlü) üretebilirler. 

 İletişimde kesintiler yaşanabilse de, 
genel konular hakkında kendilerinden 
emin bir biçimde iletişim kurabilirler. 

B2: Düzey sonunda öğrenciler: 

 Özel, sosyal, akademik hayat ve iş 
hayatında karşılaşılan geniş bir konu 
yelpazesinde nispeten karmaşık ve 
uzun metinlerin (yazılı ve sözlü) 
içerdiği temel bilgileri/ savları/fikirleri 
ve ayrıntıları anlayabilirler. Metinlerin 
içeriği somut ya da soyut olabilir. 

 Geniş bir konu yelpazesinde kendi 
amaçlarına uygun (örn. bir sav sunmak 
veya bir görüş belirtmek için) açık, net, 
ayrıntılı, akıcı ve iyi yapılandırılmış 
metinler (yazılı ve sözlü) üretebilirler. 

 Nispeten daha az tahmin edilebilir 
görevler ve durumlarda akıcı, doğal ve 
anlık iletişime girebilirler. Görüş 
belirterek ve karşılıklı bilgi alışverişi 
içinde iletişimi sürdürebilirler. 
İletişimde ufak tefek kesintiler 
görülebilir. 

 

Ders Kitapları 

Öğrenciler her düzey için kullanılacak kitaplar 
ve ek materyaller konusunda derse 
başladıkları ilk gün bilgilendirilirler. Hazırlık 
Programı’nda kullanılan kitaplar, kampüs 
içerisinde Öğrenci Merkezi giriş katta bulunan 
Çağlayan Kitabevi’nden temin edilebilir. 
Kitaplar dışarıdan da alınabilir fakat korsan ve 
fotokopi kitap kullanımı yasalara göre suç 
sayıldığından öğrenciler orijinal kitap almak 
zorundadırlar. Ayrıca, kitapların çoğu 
öğrencilerin ders dışında pratik yapabilmesi 
için bazı dijital öğrenme araçlarıyla 
desteklenmektedir. Öğrencilerin bu araçları 
kullanabilmesi için şifrelere ihtiyaçları vardır ve 
bu şifreler sadece orijinal kitaplarda 
bulunmaktadır. 
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Derslere Devam 

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı 
öğrencileri, bir ders yılı içindeki toplam ders 
saatinin en az %80’ine devam etmek 
zorundadırlar. %20 devamsızlık sınırı, ders yılı 
başında Öğrenci Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden 
duyurulur. Öğrenciler, devamsızlık durumlarını 
SIS üzerinden takip etmekle yükümlüdür. %20 
devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, dönem 
sonu değerlendirme sınavına (LAT) ve TRACE 
sınavına giremezler. 

Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya 
ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok 
sayılır. Öğretim elemanlarının insiyatif 
kullanarak öğrencilere izin verme yetkisi 
yoktur. Öğrenciler, herhangi bir nedenle ders 
saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal 
ders saatleri dışında telafi dersi yapılması 
durumunda, yoklama süreci aynı şekilde 
uygulanacağı için ilan edilen gün ve saatlere 
uymakla yükümlüdür. 

 

 İstirahat Raporu: On gün ve üzeri 
devamsızlıklarını devlet kurumu ve her yıl 
HSE bölümünün ilan ettiği tam teşekküllü 
hastanelerden alınan Sağlık Kurulu Raporu 
ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri 
kabul edilir. Bu öğrencilerimizin, raporlarını 
ScOLa idari personeline rapor bitiminden 
itibaren en geç üç iş günü içinde teslim 
etmeleri gerekmektedir. İstirahat raporlu 
olan öğrenciler, rapor tarihleri süresince 
derslere ve sınavlara giremezler. 

Öğrencilerden kısa süreli rahatsızlıklar için 
rapor getirmesi beklenmemektedir. Bu gibi 
durumlarda, öğrenci kendisine tanınmış 
olan %20 devamsızlık hakkından kullanmış 
olur. İstisnai şekilde önem arz eden 
durumlar için alınmış ancak on günün 

altında olan devlet kurumu ve her yıl HSE 
bölümünün ilan ettiği tam teşekküllü 
hastaneler tarafından düzenlenmiş Sağlık 
Kurulu Raporlarının kabulü ise, Yabancı 
Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına 
bağlıdır. Öğrenci, bu raporu Yabancı Diller 
Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaben yazmış 
olduğu, durumunu açıklayan bir dilekçe ile 
birlikte, Yönetim Kurulu’nun 
değerlendirmesine sunmak üzere rapor 
bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü 
içinde Yabancı Diller Yüksekokulu İdari 
Ofisi’ne teslim eder. Kurul’un raporu uygun 
bulması durumunda, öğrenci raporlu 
olduğu günlerde katılamadığı dersler için 
mazeretli sayılır. 

 

 Sosyal ve Sportif Etkinlikler: Rektörlük 
adına Üniversite tarafından onaylanan 
sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 
katılan öğrenciler katılamadıkları dersler 
için mazeretli sayılır. 

Rektörlük ve üniversite tarafından 
onaylanan sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklerin dışındaki sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklere katılan öğrenciler bu 
süreyi %20 devamsızlık hakkından 
kullanmış olur ve derslere katılmadığı 
günlerde yoklamada yok yazılırlar. 
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Sınav ve Değerlendirme 

Öğrencilerin bir sonraki düzeye geçip 
geçemeyecekleri, bulundukları düzeydeki 
başarı ortalamalarına göre belirlenir. Bütün 
düzeylerde öğrencilerin bir sonraki düzeye 
geçebilmeleri için düzey başarı ortalamalarının 
100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. B2 
düzeyinin sonunda 65 ile 80 arası düzey başarı 
ortalamasına sahip tüm öğrenciler TRACE 
sınavına girmeye hak kazanırlar. B2 düzeyinin 
sonunda başarı ortalaması 80 ve üzeri olan 
öğrenciler ise TRACE sınavından muaf 
tutularak, lisans programlarına başlarlar. 

Düzey başarı ortalaması aşağıdaki verilere 
göre hesaplanır: 

 

A2 and B1 Düzeyi için: 

Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı 
(MAT) 

%20 

Derslere Katılım Notu (CPG) %5 

Kurs Günlüğüm (MCD) %15 

Düzey Sonu Değerlendirme Sınavı 
(LAT) 

%60 

 

 

B2 Düzeyi için: 

Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı 1 
(MAT 1) 

%30 

Düzey Ortası Değerlendirme Sınavı 2 
(MAT 2) 

%45 

Kurs Günlüğüm (MCD) %20 

Derslere Katılım Notu (CPG) %5 

 

MAT (Mid-Module Achievement Test): Düzey 
ortası değerlendirme sınavıdır. Okuma, 

dinleme, dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazma 
yeteneklerinin test edildiği bir sınavdır. 

LAT (Level Assessment Test): Düzey sonu 
değerlendirme sınavıdır. Okuma, dinleme, dil 
bilgisi, kelime bilgisi ve yazma yeteneklerinin 
test edildiği bir sınavdır. 

CPG: Derse katılım notudur. Her düzeyde 5 
defa olmak verilir. Derse katılım notunu, 
ödevlerin düzenli olarak yapılması, derse aktif 
ve İngilizce olarak katılım gibi unsurlar belirler. 

MCD (Kurs Günlüğüm): Farklı aktivitelerle 
öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi 
amaçlar. Bu aktiviteler seviyeden seviyeye 
değişiklik gösterir ancak genel olarak yazma, 
konuşma, dil bilgisi ve kelime bilgisini ölçmeye 
yönelik olan ve notlandırılan aktiviteler içerir. 

TRACE (Akademik İngilizceye Hazırlık Sınavı):  
B2 düzeyini başarıyla tamamlayan veya 
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nda başarılı 
olan öğrenciler TRACE sınavına girmeye hak 
kazanırlar. 

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce 
olarak görecekleri bölüm derslerini takip 
edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını 
saptamak için hazırlanmıştır. Özyeğin 
Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine 
başlayabilmeleri için TRACE sınavından 100 
üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir. 

Sınav belli bir konu başlığına dayanmaktadır. 
Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile 
ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni öğrencilerin 
eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan 
bilgiyi kullanabilmelerine olanak sağlamaktır. 
Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi kullanabilme 
becerileri, üniversite öğrencilerinin akademik 
bağlamda kullanacakları gerçek hayat 
gereksinimlerini yansıtır. Sınav doğrudan 
doğruya akademik amaçlı okuma, dinleme ve 
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yazma becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime 
bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu 
alanlardaki yeterlikleri, okuma ve dinleme 
bölümünde dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve 
yazma bölümünde ne ölçüde kullanabildikleri 
değerlendirilerek saptanır. 

Sınav, Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru 
Metninde (CEFR) belirtilen dil kullanıcısı 
düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak 
hazırlanmıştır. Sınavın seviyesi B2 düzeyindeki 
bir öğrencinin dil yeterliğine ve dil becerilerine 
denktir. Sınavın içeriğini genel olarak 
akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun 
nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce 
olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır. 

Sınav dört bölümden oluşmaktadır.  

 

1. Bölüm: Giriş 

Bu bölümün amacı, öğrencilere sınavın 
içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve 
öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve 
düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat 
vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın 
konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge veya 
resimlere bakarak not tutmaları istenir. 
Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini 
oluşturan konu ile ilgili var olan bilgi ve 
düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın 
sonraki bölümlerine hazırlanırlar. Bu bölüm 
notlandırılmaz. 

 

 

2. Bölüm: Okuma 

Sınavın bu bölümünde 4 adet okuma metni 
vardır. İlk ikisi en fazla 250 kelimelik olan kısa 

metinlerdir. Üçüncüsü 500 kelime civarında 
olan orta uzunlukta bir okuma metnidir. 
Dördüncü metin ise yaklaşık 1000 kelimelik bir 
uzunluktadır. Okuma bölümü sorularının son 
kısmında öğrencilerin okudukları tüm 
metinleri karşılaştırarak cevaplamaları gereken 
sorular bulunmaktadır. 

3. Bölüm: Dinleme 

Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci kısımda öğrenciler yaklaşık 8’er 
dakikalık iki ders metni dinler. Öğrencilerin 
metinleri dinlerken aynı zamanda not 
tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde 
öğrenciler önce metinleri dinlerler, sonra 
tuttukları notları kullanarak metin ile ilgili 
verilen soruları cevaplarlar. İkinci kısım bir 
diyalog içermektedir. Bu bölümde öğrenciler 
önce diyalog ile ilgili sınav sorularını görürler. 
Daha sonra da diyaloğu dinledikleri esnada 
ilgili sınav sorunlarını cevaplarlar. Bu bölümde 
öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir. 

4. Bölüm: Yazma 

Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav 
içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru 
sorulur. Öğrencilerden 250 kelimeden oluşan 
bir paragraf yazarak bu soruyu cevaplamaları 
istenir. 

TRACE örneğini internet sitemizde aşağıdaki 
bağlantıda bulabilirsiniz. 
https://www.ozyegin.edu.tr/en/preparatory-
english-program/trace/practice-trace-example  

 

 

 

 

https://www.ozyegin.edu.tr/en/preparatory-english-program/trace/practice-trace-example
https://www.ozyegin.edu.tr/en/preparatory-english-program/trace/practice-trace-example
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Telafi Sınavı  

Öğrencilerin dönem içinde yapılan tüm kurs 
günlüğüm çalışmalarına (MCD), düzey ortası 
değerlendirme sınavlarına (MAT) ve dönem 
sonu değerlendirme sınavına (LAT) sınavına 
katılması beklenir.  

İngilizce Hazırlık Programı’nda on gün ve üzeri 
için alınmış istirahat raporu olan veya 
Üniversite tarafından onaylanmış sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında izinli 
olmaları nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi 
sınavı almak için durumları ile ilgili dilekçe ve 
istirahat raporlarıyla, Yabancı Diller 
Yüksekokulu Yönetimi tarafından belirlenen 
tarihlerde Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim 
Kurulu’na başvurabilirler. Önceden 
öngörülemeyen acil durumlarda girilemeyen 
bir sınavın Telafi Sınavına girebilmek için 
öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe 
yazmaları ve mazeretlerini belgelendirmeleri 
gerekir. Yönetim Kurulu’nun mazereti uygun 
görmesi durumunda öğrenci telafi sınavına 
girebilir. 

İngilizce yeterlik sınavı (TRACE) için mazaret 
sınavı düzenlenmez.  

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonra 
3 iş günü içerisinde İngilizce Hazırlık Programı 
İdari Birimi’ne dilekçeyle ya da okul mail 
adresinden atacakları dilekçe formatında bir  
e-mail ile sınav kağıtlarının tekrar 
değerlendirilmesini ve/veya geri bildirim 
almayı talep edebilirler. 
 
Muafiyet 

Eğitim dili İngilizce olan bölümlerde İngilizce 
Hazırlık Programı’ndan muafiyet koşulu 

aşağıdaki sınav belgelerinden en az birine 
sahip olmaktır: 

 TOEFL-IBT: En az 80 toplam puan ve her 
bölümden en az 20 puan 

 TOEFL-PBT: En az 550 puan, yazılı 
bölümden en az 4 puan 

 FCE: En az B 

 CAE / CPE: En az C  

 YDS: En az 86 puan 

 PTE ACADEMIC: En az 62 puan, her 
bölümden en az 59 puan 

 KPDS / ÜDS / YDS: En az 86 

Sınavların geçerlik süreleri: TOEFL ve PTE 2 yıl; 
FCE, CAE ve CPE 3 yıl; YDS 5 yıldır.  

* ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil 
Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 
6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası 
bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik 
verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın 
Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet 
üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı 
bulunmaktadır. 

Öğrenciler bu belgelerle Güz ve Bahar dönemi 
başlarında, derslerin başlamasından en geç bir 
ay önce Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne 
başvuru yapmalıdır. Daha sonra Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nun kararı ile akademik yılın 
başında Özyeğin Üniversitesi’ndeki lisans 
diploma programlarına kayıt yaptırmaya hak 
kazanırlar. 

Türkçe programlarda (Hukuk ve Türkçe 
Mimarlık) Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. 

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar 

 Tüm sınavlarda Özyeğin Üniversitesi 
öğrenci kimliğinizin ya da T.C. kimlik, 
pasaport, ehliyet gibi geçerli başka bir 
resimli kimliğinizin yanınızda 
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bulunduğundan emin olun ve imza 
kağıdında isminizin yanına imzanızı atmayı 
unutmayın. 

 Sınav saatinden en az 10 dakika önce sınav 
yerinde hazır bulunun. Geç kalan 
öğrencilere hiçbir şekilde ekstra zaman 
verilmeyeceğini aklınızda bulundurun. 

 Sınav esnasında hiçbir elektronik aletin 
ve/veya sözlüğün kullanılmasına izin 
verilmeyeceğini unutmayın. 

 Sınav süresince cep telefonlarınızın kapalı 
olduğundan emin olun ve gözetmen 
tarafından gösterilen alana bırakın. 

 Sınav salonuna yiyecek-içecek getirilmesi 
yasaktır. Yanınızda sadece su 
bulundurabilirsiniz. 

 Sıranızın üzerinde saat, kalem, silgi, su ve 
sınav materyali dışında bir şey 
bulunmadığından emin olun. 

 Öğrencilerin sınav esnasında birbirlerinden 
kalem, silgi, vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 
yasaktır. 

 Sınav süresince tuvalete gitmek yasaktır. 

 Gözetmen tarafından söylenene kadar 
sınav kitapçığınızı açmayın. 

 Gözetmen duyurularını tamamlayana ve 
sınavı başlatana kadar herhangi bir şey 
yazmayın. 

 Sınav başlar başlamaz kitapçığınızda eksik 
sayfa ya da soru olup olmadığını mutlaka 
kontrol edin. 

 Herhangi bir problem veya sorunuz olduğu 
takdirde sadece elinizi kaldırın. 
Gözetmeniniz sizinle ilgilenecektir. 

 Sınav kitapçığının kapak sayfasına adınızı, 
soyadınızı, öğrenci numaranızı ve paket 
numaranızı yazmayı unutmayın. Paket 
numarası bilgisi gözetmen tarafından 
verilecektir. 

 Sınav içeriğiyle ilgili sorular gözetmenler 
tarafından cevaplanmayacaktır. 

 Sınav süresince yerinizden kalkmanız ve 
diğer öğrencilerle konuşmanız yasaktır. 

 Sınav sırasında kopya çekmek, çekmeye 
kalkışmak, kopya vermek ve yardım etmek 
kesinlikle yasaktır ve bu davranışları 
sergilemek sınav sonucunun sıfır olarak 
kabul edilmesine neden olur. Ayrıca 
üniversitenin Disiplin Yönetmeliği 
gereğince disiplin cezası gerektirir. 

 Optik form kullanılan sınavlarda tüm 
cevaplarınızı optik forma doğru şekilde 
kodladığınızdan emin olun. Optik formdaki 
herhangi bir kodlama hatasından 
öğrencinin kendisi sorumludur. 
Notlandırma yapılırken yalnızca optik 
formdaki bilgiler kayda alınacaktır. 

 Sınav sona erdiğinde gözetmen tarafından 
tüm sınav materyalleri toplanana kadar 
yerinizden kalkmayın. 

 Tüm sınav materyallerini gözetmene teslim 
ettiğinizden emin olun. Eksik bir doküman 
sınavınızın geçersiz sayılmasına neden 
olacaktır. 

 Herhangi bir engeli veya sağlık problemi 
bulunan öğrenciler, gerekli sınav 
düzenlemelerinin yapılabilmesi için 
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önceden İdari Birim’e durumları ile ilgili 
bilgi vermelidir. 

İletişim Kanalları 

LMS (Learning Management System – 
Öğrenme Yönetim Sistemi)  

LMS bütün öğrencilerin aktif bir şekilde 
kullandığı, öğrenci gelişimini desteklemek ve 
takip etmek amacıyla kurulan online bir 
platformdur. Öğrenciler kayıt esnasında 
kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifrelerle 
https://lms.ozyegin.edu.tr/ bağlantısından bu 
platforma erişim sağlayabilirler. 

Öğrenciler LMS’e girdiklerinde otomatik olarak 
kayıtlı oldukları sınıfı görürler. Kayıtlı oldukları 
sınıfın linkine tıkladıklarında, o düzeyde 
tamamlanması gereken ödevleri, paylaşılan 
önemli materyalleri ve kendilerini 
geliştirebilecekleri çeşitli linkleri bulabilirler. 

LMS, düzey içindeki iletişimin en etkin biçimde 
sağlandığı, öğretmenlerin de öğrencilerin 
ilerlemesini takip ettiği bir alandır. Bu yüzden, 
öğrenciler LMS’i en kısa sürede keşfedip 
düzenli bir şekilde takip etmelidir. Öğrenciler 
Derse Katılım Notları’nı (CPG-Course 
Participation Grade) yine LMS üzerinden 
görebilmektedirler. 

SIS (Student Information System – 
Öğrenci Bilgi Sistemi) 

SIS, öğrencilerin devam durumunu ve sınav 
sonuçlarını takip etmek, ve kurs ve öğretim 
elemanı değerlendirmeleri yapmak için 
kullandıkları online bir platformdur. Öğrenciler 
kayıt sırasında kendilerine verilen, LMS’e 
girerken de kullandıkları kullanıcı adı ve 
şifreleriyle https://sis.ozyegin.edu.tr  
bağlantısından bu platforma giriş yapabilirler. 

 

 

Elektronik Posta 

Öğrenciler e-postalarını, Özyeğin 
Üniversitesi’nin internet sitesinde sağ alt 
köşede bulunan Webmail sekmesine 
tıkladıktan sonra kayıt esnasında kendilerine 
verilen kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak 
kontrol edebilmektedirler. Üniversite 
içerisinde iletişim büyük oranda e-posta 
yoluyla sağlanmakta olduğundan öğrencilerin 
düzenli olarak e-postalarını takip etmeleri 
büyük önem taşımaktadır. E-posta yoluyla 
iletilen duyurular ve haberleri kontrol etmek 
öğrencinin sorumluluğundadır. 

Sınıf Panoları 

Her sınıf içerisinde bulunan panolardan, sınıf 
hocaları tarafından güncellenen Öğrenci 
Akademik Takvimi, Ders Programı, Müfredat, 
ScOLa kulüpleri, Çalışma Merkezi (Study 
Center) gibi farklı konular hakkındaki 
bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz. 

Koridor Panoları 

Koridorlarda bulunan panolarda, İdari Birim 
tarafından yapılan önemli duyurular, bazı 
sınav tarih ve saatleri, ve yaklaşan aktiviteler 
gibi birçok farklı bilgilendirme yapılmaktadır. 

MyÖzÜ 

MyÖzÜ isimli intranetimiz, büyüyen ÖzÜ 
ailesinin ihtiyaç ve sorumlulukları 
doğrultusunda kişiselleştirilebilen bilgi 
sunarak, gereksinimlerimize tek noktadan 
erişim sağlayan etkin bir iletişim platformu 
olarak http://my.ozyegin.edu.tr adresi 
üzerinden hizmet vermektedir.

https://lms.ozyegin.edu.tr/
https://sis.ozyegin.edu.tr/
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ScOLa Çalışma Merkezi (ScOLa Study Center) 

Hazırlık Programı’na kayıtlı olan öğrencilere ders 
saatleri dışında yardımcı olmayı ve yönlendirmeyi 
amaçlayan bir merkezdir. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları 
alanda (okuma, dinleme, dil bilgisi, kelime bilgisi veya 
yazma) kendilerini geliştirebilmek için kütüphanenin -2. 
katında bulunan ScOLa Çalışma Merkezi’nde görevli olan 
Hazırlık Programı öğretim görevlileri ile buluşurlar. 
Öğretim görevlileri öğrencilere sadece zayıf oldukları 
alanlarda yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda 
öğrencilerin kendi zayıf oldukları alanları keşfetmeleri 
ve bunu geliştirebilmek için nasıl çalışmaları gerektiği 
konularında gerekli desteği sağlar. 

HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE 
SUNULAN KAYNAKLAR 
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Ofis Saatleri 

Her seviyede öğrencilere öğretmenler 
tarafından ofis saatleri sunulur. Öğretmenler 
ofis saatlerini modül başında öğrencilerle 
paylaşırlar. Öğrenciler anlamadıkları bir konu 
olduğunda, ödevleriyle ilgili geri bildirim almak 
ya da herhangi zorluk yaşadığı bir konuda 
destek almak istediklerinde bu ofis saatlerine 
katılabilirler. Öğretmenler de gerekli 
gördüklerinde öğrencileri ofis saatine 
çağırabilirler. Planlanan ofis saatine öğrencinin 
katılması beklenir. Öğrenciler ofis saatine 
gelemeyecek durumdaysa, ofis saati olduğu 
günden en geç bir gün öncesine kadar 
öğretmenlerine haber vermelidir.  

 

Kütüphane  

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, Öğrenci 
Merkezi binası içinde ve 3 katta hizmet 
vermektedir. library.ozyegin.edu.tr   
adresinden kütüphane internet sayfasına 
ulaşabilirsiniz. 

Kütüphane hafta içi 08:30-22:00 ve hafta sonu 
09:00-18:00 saatlerinde açıktır. Sınav 
dönemlerinde genişletilmiş çalışma saatleri 
uygulanır. 

Kütüphanenin yanında 7/24 çalışma salonu 
bulunmaktadır. 

E-kaynaklar 7/24, kampüs dışından da ücretsiz 
erişilebilir ve kullanılabilir. 

library@ozyegin.edu.tr adresine istek veya 
sorularınızı yazabilir veya 0216 564 94 94 nolu 
telefondan kütüphaneye ulaşabilirsiniz. Ayrıca 

Kütüphane internet sitesi üzerinden chat ile 
canlı olarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 

Kütüphane Kaynakları 

Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi basılı ya da 
elektronik olmak üzere çok çeşitli kaynaklar 
sunmaktadır. Kütüphanedeki bütün hizmetler 
ve kütüphane kaynaklarının kullanımları 
ücretsizdir. 

Basılı Kitaplar, Dergiler ve DVD’ler 

ScOLa öğrencileri için dil becerilerini 
geliştirmeye dayalı çalışma kitapları ve okuma 
kitapları kütüphanenin B2 (-2.kat) katında yer 
almaktadır. İngilizce ve Türkçe başta olmak 
üzere çeşitli dillerde DVD’lerin olduğu 
koleksiyon kütüphane giriş katındadır.  

Elektronik Materyaller & Veritabanları 

E-books 

ÖzÜ Kütüphanesi farklı platformlarda 
500.000’den fazla elektronik kitap 
sunmaktadır.. Daha detaylı bilgi için İngilizce 
Hazırlık Programı Referans Uzmanına 
library@ozyegin.edu.tr’ye yazarak  
danışabilirsiniz. 

Rosetta Stone 

Rosetta Stone; konuşma, yazma, okuma ve 
anlama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bir 
araçtır. İçerdiği diller: Afganca, Almanca, 
Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, 
Farsça, Filipin Dili, Flemenkçe, Fransızca, 
Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan - İngiliz), 
İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), 
İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtalyanca, 
Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce 

https://library.ozyegin.edu.tr/tr
mailto:library@ozyegin.edu.tr
mailto:library@ozyegin.edu.tr
https://offcampus.ozyegin.edu.tr/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=rosetstone
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(Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca, Türkçe, 
Vietnam Dili ve Yunanca’dır. 

Yukarıdaki linkten bilgisayar üzerinden bir 
hesap oluşturduktan sonra App Store ve 
Google Play platformlarından ücretsiz Rosetta 
Stone uygulamasını indirebilirsiniz.  

Rosetta Stone mobil uygulama kullanım 
kılavuzu için: https://youtu.be/Vya2d-zCBdE  

Press Reader 

120 ülkeden, 60 dilde, 5000'e yakın günlük 
gazete ve magazin dergisine tam sayfa orijinal 
baskısıyla erişim sağlayan bu veri tabanından 
içeriğinde bulunan tüm yabancı ve Türkçe 
gazete ve magazin dergileri okuyabilirsiniz. 
App Store ve Google Play platformlarından 
ücretsiz Press Reader uygulamasını 
indirebilirsiniz. 

Görsel ve İşitsel Materyaller 

DVD Koleksiyonu 

Kütüphane DVD koleksiyonunda 3,000’den 
fazla film mevcuttur. DVD koleksiyonu; 
dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek 
için, birçok film, dizi, animasyon ve belgesel 
içerir. DVD’ler 3 gün süreyle ödünç alınabilir. 

Oyunlar 

Kelime bilgisini geliştirmek için Monopoly, 
Scrabble gibi çeşitli oyunlar bir günlük ödünç 
alınabilir. Oyun ödünç almak için Kütüphane 
Bilgi Masası’na danışabilirsiniz. 

Kütüphane Olanakları ve Bilgi 
Teknolojileri 

Grup Çalışma Odaları 

Kütüphanede öğrencilerin çalışmalarını ve 
ödev yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 
içinde LCD TV ve tahta olan 22  adet grup 
çalışma odası bulunmaktadır. Odalar günde 
maksimum 3 saat rezerve edilebilir. Oda 
rezervasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgiye bu 

bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

Bilgisayarlar 

Her katta toplam 28 adet kullanıcı bilgisayarı 
bulunur ve ÖzÜ kullanıcı adı ve şifrenizle giriş 
yaparak bu bilgisayarları kullanabilirsiniz. 
Kişisel cihaz ve bilgisayarlarınızı IT biriminde 
tanımlattıktan sonra ozunet üzerinden 
kablosuz internet bağlantısını kullanabilirsiniz. 

Teknoloji Ekipmanları Kullanımı 

Aynı zamanda kamera, tripod, kumanda, harici 
DVD-rom, hoparlör ve laptop şarjı gibi IT 
araçları da sunulmaktadır ve kütüphane giriş 
katındaki bilgi masasından öğrenci kartı ile bu 
ekipmanlar saatlik ödünç alınabilmektedir. 

 

https://youtu.be/Vya2d-zCBdE
https://library.ozyegin.edu.tr/tr/hizmetler/grup-calisma-oda-rezervasyonu
https://library.ozyegin.edu.tr/tr/hizmetler/grup-calisma-oda-rezervasyonu
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DERS DIŞI FAALİYETLER 

Kulüpler – Projeler - Seminerler 

ScOLa olarak öğrencilerimizin dil gelişimlerini sadece ders 
içinde değil ders dışında da destekliyoruz.  Derslerinden 
arta kalan zamanlarında İngilizce öğrenimiyle ilgili her 
türlü sorularına yanıt alabilecekleri Çalışma Merkezimiz 
dışında, eğlenceli İngilizce kulüp aktiviteleri ve proje 
dersleri yıl boyunca öğrencilerimizin katılımına açıktır.  
Bu düzenli aktiviteler dışında yılın belli zamanlarında 
ScOLa öğrencileri için düzenlenen ve farklı dil becerilerine 
odaklanan seminerlerle de öğrencilerimizin genel olarak 
zorlandıkları alanlarda onlara yol göstermeye çalışıyoruz. 
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ScOLa Kulüpleri 

ScOLa Kulüpleri olarak temel amacımız, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun 
eğlenceli ve ilginç dil etkinliklerine katılma fırsatı yakalamasına yardımcı olmaktır. Geniş bir yelpazeye 
yayılan bu dil etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilerimize dil becerilerini İngilizce dersleri dışında da 
sergileyip kullanabilme olanağı sunuyoruz. Bu etkinlikler aynı zamanda kampüs içerisinde İngilizce 
konuşulan bir ortam yaratmamıza yardımcı olarak, öğrencilerimizi farklı sosyal ortamlarda İngilizce 
dilini kullanmaya teşvik etmeye yardımcı olmaktadır. Bu kulüplere katılım zorunlu olmasa da, her 
düzeyde öğrencinin bu kulüplere katılımını dil gelişimleri için destekliyor ve bekliyoruz. Aşağıda 
geçtiğimiz senelerde yürütülen kulüplerimizden örnekler görebilirsiniz. 
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Seminerler 

ScOLa’da yılın belirli zamanlarında 
öğrencilerimizin ihtiyaç duyduklarını 
düşündüğümüz farklı alanlarda seminerler 
verilir.  Bu seminerlerin konuları çalışma 
merkezimize başvuran öğrencilerimizin en çok 
hangi alanlarda soru sordukları ya da yardım 
istedikleri analiz edilerek belirlendiği gibi her 
dönem başında öğrencilerimizin o dönem 
ihtiyaç duyabilecekleri konuları da 
kapsamaktadır.  Geçtiğimiz yıllarda bu 
analizler sonucu; “Kelime nasıl çalışılır?”, 
“Akademik yazı nasıl çalışılır?” ve 
“Motivasyonumu nasıl arttırabilirim?”  başlıklı 
seminerler düzenlenmiştir.  Uzaktan eğitim 
döneminde ise önceki yıllardaki seminer 

konularımıza ek olarak öğrencilerimizin ihtiyaç 
duyabileceklerini düşündüğümüz “Teknoloji 
Kullanımı” ve “Nasıl Etkili bir Online Öğrenci 
Olunur?” başlıklı seminerler de 
düzenlenmiştir.  

Daha detaylı bilgi için websitemizdeki ilgili 
bölüme 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-
yuksekokulu/scola-da-gelisim/ogrenci-
gelisimi/ogrenci-seminerleri  

ve  

LMS sayfanızdaki ScOLa-Extra-curricular 
Activities ders sayfasına baivurabilirsiniz.

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-da-gelisim/ogrenci-gelisimi/ogrenci-seminerleri
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-da-gelisim/ogrenci-gelisimi/ogrenci-seminerleri
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yabanci-diller-yuksekokulu/scola-da-gelisim/ogrenci-gelisimi/ogrenci-seminerleri
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DESTEKLEYİCİ HİZMETLER 

 

Öğrencilerimizin akademik hayatlarının dışında  
üniversite yaşamlarını destekleyici çok çeşitli hizmetler 
sunulmaktadır.  Sağlık, güvenlik ya da sosyal hayat gibi 
alanlarda öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
prosedürler belirlenmiştir ve öğrencilerimizin bilgisine 
sunulmuştur.  
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Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi 

Özyeğin Üniversitesi, öğrenen odaklı vizyonu 
çerçevesinde öğrencilerine akademik, kültürel, 
psikolojik ve sosyal gelişime yönelik destek 
sunar. Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi Birimi, 
Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren bir birim olarak, Özyeğin 
Üniversitesi’nin öğrencilerine kazandırmayı 
amaçladığı araştırmaya dayalı eleştirel bakış, 
düşünsel zenginlik, sosyal bilinç ve 
sorumlulukların gelişimini destekler. 
Öğrencilerin etkin katılımları ile planlanan 
sosyal ve bireysel öğrenme projeleri, kulüp 
programları ve çeşitli kültürel etkinlikler 
düzenler, böylece zengin bir üniversite 
deneyiminin oluşmasını sağlar. Öğrencilerin 
üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırır ve 
onlara profesyonel yetkinlik ve becerilerini 
geliştirme fırsatları sunar. 

Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi Birimi, 
öğrencilere öğrenim gördükleri alanlardaki 
akademik hedefleri ile yaşam boyu öğrenme 
hedefleri doğrultusunda yol gösterir, onların 
seçimlerini destekler ve gelişimlerini takip 
eder. 

Daha detaylı bilgi için: 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-
gelisimi-ve-deneyimi  

Güvenli Yaşam ve Çevre Birimi (HSE 
Department) 

Güvenli Yaşam ve Çevre Birimi, Özyeğin 
Üniversitesi kampüsünde güvenli bir yaşam 
sürmek için çalışmalar yapmaktadır. Düzenli 
aralıklarla kampanyalar, etkinlikler, posterler 
ve broşürler aracılığıyla ÖzÜ mensuplarının 
farkındalığını artırmayı hedef edinmiştir. 

HSE Politikalarıyla ilgili daha detaylı bilgi ve 
Kampüs Güvenlik Rehberi için:  

https://hse.ozyegin.edu.tr/tr  

Karşılaştığınız tehlikelerin ve uygunsuzlukların 
bildirilmesi ve ortadan kaldırılması için 
solutioncenter@ozyegin.edu.tr veya 
hse@ozyegin.edu.tr adresine bildirim yaparak 
çözüme katkı sağlayabilirsiniz.  

hse@ozyegin.edu.tr ve hse@ozu.edu.tr 
adreslerinden gelen, Güvenli Yaşam ve Çevre 
Birimi bildirimlerini lütfen dikkatlice okuyunuz. 

 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-gelisimi-ve-deneyimi
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ogrenci-gelisimi-ve-deneyimi
https://hse.ozyegin.edu.tr/tr
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Güvenlik Disiplini 

Özyeğin Üniversitesi’ndeki güvenlik disiplini 
akademik, idari ve sosyal tüm süreçlerinizde 
güvensiz bir durumla karşılaşmanızı 
engellemeyi ve güven konforunuzu artırmayı 
amaçlamaktadır.  

Okula giriş çıkışlar Drop-off (servis indirme 
bindirme alanı) güvenlik girişinden, Yurt 1, 2, 3 
ve otopark girişlerinden gerçekleştirilmektedir. 
Geçişler turnikeli bölgelerde Özyeğin 
Üniversitesi Kimlik Kartı okutarak, turnikenin 
olmadığı bölgelerde ise güvenlik görevlilerine 
kartınızı göstererek mümkündür. Sizlere kimlik 
kartınızı soran güvenlik personelimize yardımcı 
olunması, bu süreci hızlandıracaktır. Asansör 
kullanmaya ihtiyacı olan personel, öğrenci ve 
misafirlerimiz ile VIP misafirlerimiz engelsiz 
erişim yaklaşımımızı destekleyecek şekilde, 
Pavillion binamızın olduğu girişi kimlik 
göstererek kullanabilmektedirler. Bu bölgede 
diğer personel, öğrenci ve ziyaretçilerimizin 
giriş yapmaları tercih edilmemekte olup ve 
girmeyi talep edenler Drop-Off bölgesine 
yönlendirilmektedirler. 

Tüm otopark girişlerinde araç sürücüsü ve araç 
içindeki tüm yolcular kimlik göstererek 
otoparklara girebilmektedirler. Güvenlik 
kontrol noktalarına gelmeden yapılacak 
hazırlık, bekleme sürenizi kısaltıp geçişin hızlı 
olmasını sağlar. 

Otoparklardaki uygunsuz kullanımlar ve ortak 
yaşam kültürünü riske atacak trafik 
kanununda yer alan aşırı hız, engelli park yeri 
işgali veya tanımlanmamış alanlara park yasağı 
ihlali, ters yönde seyir v.b. ihmal ve ihlaller 
tespit edilerek yürürlükteki yönergeler ve Araç 
Pulu taahhütnamesi çerçevesinde takip 
edilmektedir. 

Kampüste bulunduğunuz tüm zamanlarda, 
kişisel eşyalarınızın korunma ve kaybolmama 
sorumluluğunun size ait olduğunu 
unutmayınız. Kaybolan eşyalarınız için 
solutioncenter@ozyegin.edu.tr üzerinden 
bildirim yapabilir, bulduğunuz bir eşyayı 
herhangi bir güvenlik noktasına teslim 
edebilirsiniz. 

Sağlık Merkezi 

Kampüs binalarımızda ayakta tedavi yöntemi 
ile sağlık hizmeti veren Sağlık Merkezleri 
bulunmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde, 
ileri tetkik ve tedaviler için, Üniversite 
yakınlarındaki hastanelere yönlendirilme 
yapılmaktadır. Kampüsümüzde ayakta tedavi 
hizmeti veren iki adet sağlık merkezimiz 
bulunmaktadır. Öğrenci Merkezinde bulunan 
Sağlık Merkezi’nde saat 07:00 – 19:00 arası 
hizmet verilmekte, 19:00 – 07:00 arasında ise 
Yurt 3’te bulunan revirde hizmet verilmektedir. 

• 7 gün 24 saat doktor bulunmakta, gerekli 
muayene, tedavi uygulanmaktadır. 

• 7 gün 24 saat yoğun bakım donanımlı 
Acıbadem Mobil Sağlık ambulansı ile acil 
vakalara anında müdahale deneyimi ve 
becerisi bulunan ambulans personeli 
bulunmaktadır. 

• Sağlık Merkezimize dahili 9 112 nolu 
telefondan ulaşılabilir. (0216 564 9 112 ) 

• Sağlık Merkezi telefonlarına ulaşılamadığı 
acil durumlarda 0216 564 9 911 veya 9 911 
nolu acil durum telefon numarası aranarak, 
yardım istenebilir. 
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KAMPÜS YAŞAMI  

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde üniversite 
mensuplarının her ihtiyacına cevap verecek hizmetler 
sunulmaktadır.  Çok çeşitli spor olanaklarından, yeme-
içme mekanlarına, market olanağından, kopyalama 
merkezine kadar kampüs yaşamını tamamlayacak farklı 
hizmetler yer almaktadır.  
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Spor Merkezi 

Üniversitemizde beden eğitimi ve spor 
faaliyetleri; yoğun öğretim süreci içerisinde 
öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini 
tamamlayan önemli bir değer olarak görülür, 
ve akademik ve sosyal etkinliklerle bütünlük 
içerisinde sürdürülür. 

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü 
içerisinde 15.000 m2’lik bir alanı kapsayan 
Modern Spor Tesislerindeki imkanlardan 
bazıları şunlardır;  

 13.000 m2’lik alana kurulu, 1.500 
izleyici kapasitesine sahip kapalı spor 
salonu,  

 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, 

 Kapalı ve Açık Tenis Kortu, Squash 
Salonu, 

 Modern Fitness ve Kardio Salonları 

 Dans, Spinning, Pilates Salonları, 

 Açık Basketbol ve Voleybol Sahası, 

 Yapay Çim Futbol Sahası, 

 Plaj Voleybolu ve Plaj Hentbolu Sahası, 

 400m’lik Tartan Koşu Pisti 

Detaylı bilgi için: 
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/spor-
merkezi  

Yeme-İçme 

Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine ve 
çalışanlarına ferah mekanlarda, sağlıklı, temiz 
ve kaliteli yemek olanağı sunar. Okul 
yemekhanesinin yanı sıra, kampüs bünyesinde 

farklı yiyecek-içecek seçenekleri sunan 
kafeteryalar da bulunmaktadır. Ayrıca, 
atıştırmalık ve soğuk-sıcak içecek 
otomatlarından 24 saat boyunca 
yararlanılabilir ve Öğrenci Merkezi’nde 
alışveriş yapılabilen bir zincir market 
bulunmaktadır. 

Kitabevi ve ÖzÜ Store 

Kampüste bulunan kitabevinde İngilizce 
Hazırlık ve lisans programları ders kitaplarının 
yanı sıra, Türkçe ve İngilizce kitaplar ile 
kırtasiye malzemeleri satışı da yapılmaktadır. 
Ayrıca yine kampüste bulunan ÖzÜ Store’dan 
ÖzÜ markalı ürünler temin edilebilmektedir. 

Kopyalama Merkezi 

Kopyalama Merkezleri, üniversitenin farklı 
binalarında öğrenciler ve çalışanlar için belge 
çoğaltma, çıktı alma ve ciltleme hizmetleri 
vermektedir.  Kopyalama merkezleri dışında 
kütüphanedeki 7/24 çalışma alanında, B1 ve 
B2 katlarında fotokopi makineleri bulunur. 
Çıktı almak ve fotokopi çekmek için öğrenci 
kartınıza para yüklemeniz gerekmektedir. 
Öğrenci kartlarına para yüklemek için 
kopyalama merkezlerine başvurabilirsiniz.  

Kuaför 

Öğrenci Merkezi’nde bir adet kuaför 
bulunmaktadır. 

PTT 

Öğrenci Merkezi’nde haftanın belirli 
zamanlarında hizmet sunan bir adet PTT ofisi 
bulunmaktadır.

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/spor-merkezi
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/spor-merkezi
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DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ  

Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Programı Sınıf 
Kuralları 

Hazırlık Programı’ndaki öğrenciliğiniz boyunca uymanız 
gereken kurallar bir takım prensiplere bağlıdır.  Bu kural 
ve prensipler dönem başlarında sınıf hocaları tarafından 
öğrencilere bildirilir. Aynı zamanda tüm prosedürler 
yazılı olarak LMS üzerinden paylaşılmaktadır.  Özyeğin 
Üniversitesi disiplin prosedüründe  Yüksek Öğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınır. 
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Bu prensiplere göre belirlenen bazı sınıf 

kuralları aşağıdaki gibidir: 

1. Sözlerinizde ve davranışlarınızda nazik ve 

saygılı olunuz.  

2. Kişisel alan ve haklara saygılı olunuz. 

3. Kişisel ve düşünsel mülkiyete saygılı olunuz. 

4. Derse zamanında geliniz.  

5. Derse hazırlıklı geliniz. 

6. Öğretmenlerinizin talimatlarını takip ediniz. 

7.Verilen ödevleri düzenli bir şekilde ve 

zamanında tamamlayınız. 

8.Sınıfları temiz ve düzenli tutunuz. 

9. Akademik çalışmalarınızda ve 

davranışlarınızda etik davranınız. 

 

 

 

İntihal – Bilgi Hırsızlığı  

İntihal, bilimsel usullere uygun biçimde gerekli 

atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya 

uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, 

metot, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya 

tamamen kendisine aitmiş gibi sunmak ve 

yayımlamaktır. 

Öğrencilerimizin nelerin intihal kabul edildiği ve 

nasıl usullere uygun biçimde atıf 

yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri 

için düzenli aralıklara hocalarımız tarafından 

sunumlar yapılmaktadır. 

Bu bilgilendirmelere rağmen intihal yapan 

öğrenciler hakkında disiplin prosedürü 

başlatılır. 
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Öğretim Görevlileri sınıf kurallarını ilk hafta öğrencilerle paylaşır. 
(Yukarıda görülen sınıf kuralları) 

İlk Aşama  
Problemli davranış meydana 
gelir. 

Öğretim görevlisi sınıf dışında konuşarak öğrenciyi sözel olarak uyarır. 

İkinci Aşama 
Problemli davranış devam 
eder/artar. 

Öğretim görevlisi ders sonunda Olay Tutanağı Formu’nu doldurur. Öğretim 
görevlisi ve öğrenci belgeyi imzalar. Eğer öğrenci belgeyi imzalamayı kabul 
etmezse, öğretim görevlisi olay tutanağı formunun sonuna bu durumu not 
eder. Öğretim görevlisi formu Takım Lideri’ne ibraz eder. Takım Lideri 
öğrenciyle konuşur ve davranış devam ettiği takdirde oluşacak muhtemel 
sonuçlar hakkında öğrenciyi uyarır. 

Üçüncü Aşama 
Problemli davranış devam 
eder/artar. 

Öğretim görevlisi Olay Tutanağı Formu’nu doldurur. Öğretim görevlisi ve 
öğrenci belgeyi imzalar. Eğer öğrenci belgeyi imzalamayı kabul etmezse, 
öğretim görevlisi olay tutanağı formunun sonuna bu durumu not eder. 
Öğretim görevlisi formu Takım Lideri’ne ibraz eder. Takım Lideri, ilgili tüm 
belgeleri de ekler. Disiplin süreci başlar*. 

*Problemli davranışın mahiyetine bağlı olarak, disiplin süreci daha önceki adımlar takip edilmeden doğrudan 
başlatılabilir. 

 

Disiplin ve ceza işlemleri, Yüksek Öğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

çerçevesinde değerlendirilir. Genel olarak, Özyeğin 

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

öğrencilerinin; 

• öğrenme ortamına zarar verecek ders içi ve 

ders dışı davranışlardan kaçınmaları, 

• derse zamanında, hazır ve gerekli kaynaklarla 

gelmeleri, 

• arkadaşları ve öğretim görevlileriyle olan 

ilişkilerinde saygısızlık yapmamaları, 

• akademik dünyanın etik kurallarına uymaları, • 

okul araç ve gereçlerine zarar vermemeleri 

beklenmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen kurallar da dahil olmak üzere, 

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uymayan 

öğrenci, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin 

Kurulu’nun yaptığı değerlendirme neticesinde 

öğrenci uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezası 

alabilir. Ayrıca, alınan disiplin kurulu kararları 

öğrenci dosyalarına işlenir. 

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’ne 

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yok-iliskileri-

koordinatorlugu/yonetmelikler adresinden 

ulaşılabilir. 

 

 

 

DİSİPLİN PROSEDÜRÜ  

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yok-iliskileri-koordinatorlugu/yonetmelikler
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yok-iliskileri-koordinatorlugu/yonetmelikler
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Uzaktan Eğitim ScOLa Öğrenci Yönergesi
Uzaktan eğitim sürecinde yüz yüze eğitimde olduğu gibi online sınıflarımızda da öğretim görevlileri ve 

sınıf arkadaşlarınızla iletişim kurarken belli başlı kurallar olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sizleri elimizden gelen en iyi şekilde destekliyor olacağız ve 

ScOLa’da sahip olduğumuz eğitim ve öğretimdeki yüksek standardı sizlerin katılımı ve işbirliğiyle 

devam ettireceğiz. 

Güvenlik ve Gizlilik 

 LMS ve SIS gibi kullandığımız online platformlara ait şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız.  Bu 

sistemlerle işiniz bittiğinde çıkış yapmayı (log out) unutmayınız.  Sizden başka birinin daha 

şifrenizi bildiğini düşünüyorsanız, mutlaka şifrenizi yenileyiniz. 

 Uzaktan eğitim sırasında kullanılan/paylaşılan tüm içeriğin (resim, video, vb.) belli bir akademik 

standardı yansıtması beklenmektedir.  Lütfen paylaşımlarınızda buna uymaya özen gösteriniz. 

 Ders sayfalarında yer alan veya farklı yollarla öğrencilere ders amaçlı gönderilen tüm 

materyallerdeki içerikler (yazı, ses, resim, yazı, görüntü, fotoğraf, video, vb.) ilgili hak 

sahiplerine ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar 

Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu ile diğer özel 

kanunlar kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, hem ilgili mevzuat hem 

disiplin hukukuna ilişkin mevzuat uyarınca eşzamanlı disiplin, hukuki ve cezai yaptırımlara tabi 

olurlar. 
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 İntihal ve telif hakkı konusunda dikkatli olunuz.  Bir başkasına ait fikir, yazı, paylaşım kullanırken 

doğru atıf yapmış olduğunuzdan emin olunuz.  Bu konuda daha detaylı bilgiye sınıflarınızın LMS 

sayfalarındaki “plagiarism” başlıklı powerpoint sunumlarından ulaşabilirsiniz. 

İletişim Kanalları 

 LMS uzaktan eğitimde kullandığımız ana platformdur.  Derslerinizle ilgili materyalleri / ödevleri 

/ duyuruları kaçırmamak için sınıflarınızın LMS sayfasını düzenli kontrol etmeyi unutmayınız. 

 İletişim için üniversitemizin resmi öğrenci mail adresini (@ozu.edu.tr) kullanınız.  

Üniversiteden, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan gelen mailleri düzenli olarak kontrol 

ettiğinizden emin olunuz. 

 Üniversitenin yaptığı duyuruları kaçırmamak için “MyOzu”yü düzenli olarak takip etmeyi 

unutmayınız. 

 Lütfen üniversiteyle ilgili iletişimin, SADECE ‘LMS – @ozu.edu.tr – myOzu’ aracılığıyla 

sağlandığını unutmayınız. Bu sebeple düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olunuz ve 

öğretmenlerinizle bu araçlar aracılığıyla iletişime geçiniz. 

 Doğrulanmamış bilgiyi yaymaktan kaçınınız.  Edindiğiniz bilginin kaynağını kontrol ederek 

doğruluğundan emin olunuz. 

 Öğretmenlerinizle çalışma saatleri içerisinde iletişime geçiniz. 

Genel Prensipler 

 Online iletişim sırasında sınıf arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize saygılı olunuz. 

 Yazı ile iletişim yüzyüze iletişimden doğası gereği farklıdır ve yanlış anlaşılmaya daha açıktır.  Bu 

sebeple, online iletişim sırasında açık ve net ifadeler kullanınız.  Yazdıklarınızın nasıl 
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anlaşılacağından emin değilseniz, sesli olarak okuyunuz. Hala soru işaretleriniz varsa, yeniden 

yazınız.  

 Argo, mesaj dili ve emoji kullanımından kaçınınız. 

 Eşzamanlı dersler esnasında gerekli olmayan durumlarda mikrofonunuzu kapalı tutunuz. 

 Bu durum hepimize yeni olduğu için zaman zaman farklı konularda zorluklarla karşılaşabiliriz. 

Belirli durumlar için ilgili kişilerle iletişime geçmenin, daha hızlı çözüm bulmanızı sağlayacağını 

unutmayınız (teknik problemler için çözüm merkeziyle iletişime geçmek gibi).  Karşılaşılan 

zorlukların üstesinden gelmek için göstereceğiniz iş birliği önem arzetmektedir.   

 Uzaktan eğitimin verimli ve etkili olabilmesi için planlı ve organize olmanız gerekmektedir.  

Lütfen sınıf içinde uyduğunuz belli başlı kuralların uzaktan eğitimde de geçerli olduğunu 

unutmayınız ( örn.: ders planı oluşturmak, ders saatlerini takip etmek, LMS sınıf sayfalarınızda 

bulunan öğrenci müfredatına hakim olmak, ödev teslim zamanlarına dikkat etmek, her hangi 

bir problem karşısında öğretmenlerinizle zamanında iletişime geçmek gibi).  

 Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, yüz yüze eğitimdekinden farklıdır.  Belli başlı 

teknolojik araçların düzenli ve etkili kullanılmasını gerektirir.  Uzaktan eğitim süresince 

notlandırılan tüm sınavlar için öğretmenlerinizin paylaştığı ‘sınavlarla ilgili kuralları ve 

yönergeleri’ çok iyi takip ettiğinizden emin olunuz.  Sınavlarda kullanılacak olan gerekli teknik 

ekipmana sahip olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir teknik problemle karşılaşmanız 

durumunda, üniversitemizin çözüm merkeziyle iletişime geçiniz ve öğretmeninizi bu problem 

hakkında bilgilendiriniz. Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme doğası gereği farklı olsa da, 

kopya ile ilgili kurallar ve düzenlemeler aynen geçerlidir. Kopya çekmenin disiplin suçu 

olduğunu ve yaptırım gerektirdiğini unutmayınız. 

 Kendi öğrenme deneyiminizin kontrol ve sorumluluğunu üstlenmeniz gerektiğini unutmayınız.  

Farklı yol ve araçlarla sizleri en iyi şekilde desteklemeyi ve yönlendirmeyi amaçlıyoruz.  Dil 
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becerilerinizi geliştirmeye devam etmek için lütfen bu süre zarfında da size sağladığımız 

olanakları en iyi şekilde kullanmaya çalışınız (örn.;online derslere, toplantılara katılmak, 

Çalışma Merkezi’nden destek almak, ScOLa kulüplerine katılmak, ödevleri zamanında yapmak, 

düzenli tekrar yapmak gibi).   

 Ne zaman ihtiyaç duyarsanız burada size destek için hazır beklediğimizi unutmayınız. 
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ARKADAŞLARINIZIN ScOLa 
DENEYİMLERİ 
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Merhaba arkadaşlar, 

Öncelikle hepiniz ÖZÜ’ye hoşgeldiniz. Sizler gibi 

isteyerek, severek gelmiş olduğum bu okulda daha 

kayıt zamanından itibaren çok sık duyduğumuz bir 

şeydi hazırlığın zor olduğu. Daha ilk günden ‘Başka 

yere benzemez,Özyeğin Hazırlık bu’ şeklinde bir 

çok cümleye maruz kalmaya başlamıştık bile. 

Haliyle, heyecanla karışık bir gerginlik vardı benim 

de üzerimde.  Böyle bir ruh halindeyken okulun ilk 

haftası bir konferans yapıldı ve bu konferansta 

ScOLa’nın tüm detayları bize anlatıldı. Hele de 

hazırlığı bir senede kalmadan bitirenlerin 1/3’lük 

oranı olduğunu öğrendiğimizde ‘Nereye geldik 

böyle?’ diye kendimize sorar olmuştuk adeta. 

Ancak aynı konferansta, geçmiş senenin iki başarılı 

öğrencisi sahneye çıktı ve başarılarının püf 

noktalarını biz yeni gelenlere anlatmaya başladı. 

Okulun imkanlarından bahsediyorlar ve ‘biz bu 

imkanlardan faydalandık siz de 

faydalanın’diyorlardı. Ben de ilk onlardan 

duymuştum Study Center, Speaking Club vb. okul 

imkanlarını.  Böylece kafamda belirli bir şablon 

oturmaya başlamıştı ve kendimi daha rahat 

hissetmeye başlamıştım.  O iki öğrenciden 

duyduktan sonra da hedefimi ‘Trace’siz geçmek’ 

olarak belirlemiştim. Daha sonra tüm sene boyunca 

düzenli aralıklarla Study Center ve ScOLa Club’lara 

gittim. Study Center sayesinde essay’in püf 

noktalarını öğrenirken, Speaking Club ile konuşma 

becerimi geliştiriyor, Writing Club ile ekstra 

metinler yazıyordum. Ve bu şekilde B2 kuru 

sonunda hedefime ulaştım. Kısacası, bu bir sene 

boyunca sadece ders içinde yapılanlarla kalmayıp, 

bu tarz ekstralardan faydalandım. Sonucunda da 

birçok insanla tanışıp çok güzel bir çevre kurmuş 

oldum. Onun için; yeni girişli öğrencilere ilk 

tavsiyem okulun imkanlarını faydalı şekilde 

kullanmalarıdır. ScOLa öyle bir yer ki öğrencilere 

sunulmuş hiçbir şey boşuna değildir. O yüzden 

burada İngilizce’yi bir ders olarak görmek yerine, 

kazanım haline getirmek öğrenciler için çok büyük 

bir artı olacaktır. İnsanların ‘çok zor’ şeklindeki 

serzenişlerine aldırmadan, belirli plan çerçevesinde 

Özyeğin’de Hazırlık yılı çok verimli olabilecek bir 

sene. Yaptıkları program sayesinde sosyal 

aktiviteleri için de çok fazla vakitleri olacaktır. 

Ancak her zaman çevrede zamanın azlığından 

şikayet eden insanlara rastlarsınız-ki bu plansız 

olmanın bir sonucudur. İlk kurdan itibaren yüksek 

alaka gösteren öğrenciler, sonraki kurlarda 

adaptasyon sorunu da yaşamayacakları için, hedefe 

ulaşmaları daha kolay olacaktır. Şahsen ben A2 

kurunda iyi çalışmış biri olarak temel eğitimi iyi bir 

şekilde aldığım için sonraki kurlarda da çok fazla 

zorlanmamıştım. 

    Sonuç olarak, bu bir seneyi güzel geçirmek de 

eziyet haline getirmek de tamamen sizin 

elinizde.Yaptığınız her işte olduğu gibi İngilizce’yi 

de sevmeyi deneyin ve kendinizden emin şekilde 

önünüze bir hedef koyun. Negatif olup karanlıktan 

şikayet etmek yerine, pozitif olup bir mum yakın! 

Ahmet TAŞ 

İşletme   
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Merhaba ÖZÜ ailesinin yeni üyeleri, 

Öncelikle zorlu sınav dönemini atlatıp aramıza 

katıldığınız için hepinizi tebrik ederim. Ama 

üniversiteye giriş sınavları sadece gelecekteki 

hayallerimize ulaşmamız için geçtiğimiz 

basamaklardan bir tanesi. Istediginiz bolumu 

okuyabilmek için önünüzde öncekine kıyasla çok 

daha küçük bir basamak var. TRACE sınavını hepiniz 

duymuşsunuzdur. Ben de okula ilk girdiğimde biraz 

araştırma yapıp TRACE sınavının nasıl geçilemez 

olduğu ve hazırlığın nasıl zor olduğu konusunda bir 

sürü şey okudum ve çevremden duydum. 

İngilizcem yeterli olmadığı icin hazırlığa Başlangıç 

seviyesinden başladım. Düzenli olarak okula gittim 

verilen ödevleri ve görevleri yerine getirip üstüne 

her gün yarım saat kelime çalıştıktan sonra sınava 

fazladan çalışmama gerek bile kalmadan her düzeyi 

sınavlarda zorlanmadan geçtim. Hazırlığın 

söylendiği kadar zor olmadığını anladım. Ben de 

sizlerden biri olarak gönül rahatlığıyla 

söyleyebilirim ki yapılması gereken tek sey 

devamsızlık yapmadan size verilen ödevleri 

tamamlamak. Bunu devamsızlıktan kalan biri olarak 

söylüyorum. 

Evet, devamsızlık muhtemelen ben de dahil her 

ögrenci için sorun olacak bir konu fakat okulun 

devamsızlık konusunda bu kadar hassas olmasının 

sebebi bunu başka şekilde öğrenemeyecek 

olmamız. Üniversite hayatınızın en rahat ve en 

keyifli 1 yılını hazırlığın zor olduğunu söyleyenleri 

dinlemeden doya doya yaşayın. Herkese şimdiden 

başarılar. 

 

Cemre ÇANKAYA 

Ekonomi  
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Merhaba. 

Şu an bu yazıyı yazmak o kadar keyif ve gurur verici 

ki bunun için çok mutluyum.  Sizler gibi bu okuldaki 

ilk haftam daha dün gibi.  Hazırlık’ın ilk haftasında 

okul ile ilgili genel bilgilerin verildiği seminerde 

bizden bir önceki sene Hazırlık’a A2 seviyesinden 

başlayıp bir yılın sonunda B2 seviyesini 80 not 

ortalamasıyla bitirip TRACE’e girmeden 

bölümlerine geçmiş iki öğrenci vardı.   Onlar bunu 

nasıl yaptıklarını bizlerle paylaşırken, bizler 

hayretle onları dinliyorduk.  O zamanlar bu bir 

hayalken şu an ben de onlardan biri olarak bu 

yazıyı yazıyorum.  Bunu nasıl başardığımla ilgili çok 

klişe şeyler söylemek istemiyorum ama bence 

başarının sırrı çok çalışmaktan ziyade öncelikle 

devamlılığı sağlamak.  İşin anahtarı derse 

devamsızlığı en az şekilde yapıp  kuru öyle 

bitirebilmek.  Derslere düzenli devamdan sonra da 

disiplinli çalışmak geliyor.  Kendimden örnek 

verecek olursam ben B2 seviyesinde 0 

devamsızlıkla Hazırlık’ı bitirdim. Çünkü özellikle yaz 

döneminde olan B2 seviyesi çok yoğun ve her gün 

hatta her ders saati yepyeni konular görülüyor.  Bu 

yüzden derslere gelmek ve konuları derste 

öğrenmek çok önemliydi.  Sınıfta anlayamadığım 

konular olduğunda, okulumuzda Hazırlık öğrencileri 

için hizmet veren Çalışma Merkezi’ni ve 

hocalarımın ofis saatini kullanıyordum.  

 

 

 

Aslında bu bir zincirin halkası gibi; o halkayı 

kurdukça yani bir şekilde temelinizi oturttukça hep 

o şekilde gidiyor.  Ben A2 seviyesinde kurdum, B1 

ve B2’de temelimin üstüne bir şeyler katmaya 

çalıştım.  Bunun sonucunda motivasyonum daha 

da arttı.  Şu an geriye dönüp baktığımda 

okulumuzun sağlam bir eğitim verdiğini 

düşünüyorum.  Tabiki bunu sağlayan 

öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. 

ÖzÜ’yü bitirmiş bir mimar olarak da yine bu 

düşünceleri taşıyacağıma inanıyorum. ÖzÜ’lü 

olmak bir ayrıcalık bence ve bizler de çok çalışarak  

bu ayrıcalığa katkı sağlamalıyız.  

 

ÖZLEM YALÇIN  

Mimarlık (İngilizce)  
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