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1. ÖNSÖZ 

 

 

Değerli öğrencilerimiz,  

Bursa Teknik Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz! 

Sizleri aramızda görmenin heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Hayatınızın belki de en önemli 

döneminde sizlere yol göstermekten mutluluk duyacağız. Bu kitapçık, üniversitemizde 

geçirdiğiniz süre boyunca size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Üniversitemizin size 

sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için bu kaynağı dikkatle 

incelemenizi tavsiye ediyoruz.  Kampüs yaşamı, İngilizce Hazırlık Programı ve size 

sunulan hizmetler konusunda size yol gösterecek bu kitapçık umarız sizler için faydalı 

olacaktır.  

İngilizce Hazırlık Programı ve üniversite eğitimi süreciniz boyunca başarılar dileriz.  

İngilizce Hazırlık Programı Öğretim Görevlileri  

Bursa Teknik Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu 
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2. REKTÖRÜN MESAJI 

Sevgili Öğrenciler, 

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), siz gençler gibi dinamik ve eğitim kalitesi yüksek olan bir 

üniversitedir. Yurt içi ve yurt dışında farklı üniversite ekollerinde yetişmiş, donanımlı, alanlarında 

öncü ve motivasyonları yüksek akademisyenlerden oluşan kadromuz, sizlere güncel ve nitelikli bir 

eğitim vermek için çalışmaktadır. 18 organize sanayi bölgesiyle çok çeşitli sanayi kuruluşuna ev 

sahipliği yapan Bursa, öğrencilerimize uygulamalı eğitim ve araştırma ortamı, mezunlarımıza da 

yüksek oranda istihdam sağlamaktadır. 

BTÜ; özellikle teknik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu, eğitim-öğretim ve araştırma stratejisini 

tematik üniversite konseptine göre yapılandırmaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından 

“Robotlar ve Akıllı Sistemler” konusunda ihtisaslaşacak üniversite seçilmenin ve yoğun talep 

gören bölümlerini kontrollü şekilde açarak kontenjanlarını tam dolduran seçkin devlet üniversiteleri 

arasına girmenin gururunu yaşamaktadır. Öğretim üyesi başına ortalama 10 öğrenci sayısı ile BTÜ, 

sizlere özel bir eğitim ortamı sunmaktadır. 

Son teknolojiye sahip cihaz ve donanımlardan oluşan zengin laboratuvarlarımız, bir taraftan sanayinin 

ihtiyaçlarına cevap vermekte, diğer taraftan da çok sayıda projeyle akademik çevrelerin takdirini 

kazanarak seçkin bilim insanlarının aramıza katılmasını hızlandırmaktadır. Öğretim üyesi kadromuz 

gün geçtikçe genişlemekte, yeni bölümlerle eğitim-öğretim ve araştırma alanlarımız çeşitlenerek 

zenginleşmektedir. BTÜ, sizlere çağdaş laboratuvar imkânı ve bilim olanakları ile eşsiz bir araştırma 

ortamı sunmaktadır. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz üstün nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosuna sahiptir. Yabancı 

uyruklu öğretim görevlileri toplam kadromuzun en az üçte birini oluşturmaktadır. Amacımız, bir yıllık 

hazırlık eğitiminin sonunda öğrencilerimizin İngilizce’yi tam anlamıyla öğrenmesidir. 

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca: sanayiye yönelik teknik gezi, staj, kariyer planlaması desteği, 

girişimcilik, yabancı üniversiteler ile ortak eğitim programları ve uluslararası öğrenci değişim 

programları gibi olanaklardan yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında donanımlı 

birer mühendis olarak çalışma hayatına güvenle adım atabileceklerdir. 

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz Osmanlı’ya beşik olmuş bu tarihi şehrin stratejik coğrafi 

konumu, zengin kültür-sanat etkinlikleri ve doğal zenginliklerinden doğan avantajlarından 

faydalanacaklardır. 

BTÜ bir “Teknik Üniversite”den beklendiği gibi sanayinin gereksinimlerine göre eğitim-öğretim ve AR-

GE çalışmalarını yürüten, mezunları yüksek oranda tercih edilen, eğitim yaptığı alanlarda markalaşmış 

ve çözümler üreten modern bir merkez olmayı hedeflemektedir.  Bizi tercih eden siz sevgili 

gençlerimiz en son bilgilerle donatılmış, yoğun uygulama ve stajlarla pratiği gelişmiş, problem çözen, 

analitik düşünen, kendine güvenen, girişimci ve sektörde yoğun talep gören dünya vatandaşı ve 

mühendisleri olarak yetişeceksiniz. 

Ülkemizin varlığı ve büyümesi, sizlerin başarısına bağlıdır. 

 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR 

Rektör 
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3. ÜNİVERSİTEMİZ 
 

3.1. AKADEMİK BİRİMLER 
FAKÜLTELER 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Biyomühendislik 

Çevre Mühendisliği 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 

Fizik* 

Gıda Mühendisliği 

İnşaat Mühendisliği 

Kimya 

Kimya Mühendisliği 

Lif ve Polimer Mühendisliği 

Makine Mühendisliği 

Matematik 

Mekatronik Mühendisliği 

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 

 

Orman Fakültesi 

Orman Endüstri Mühendisliği 

Orman Mühendisliği 

Peyzaj Mimarlığı 

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Uluslararası İlişkiler 

Sosyoloji 

Psikoloji 

İşletme 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Mimarlık 

Şehir Bölge Planlama 

 

Denizcilik Fakültesi 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi* 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği* 

 

İletişim Fakültesi 

Gazetecilik* 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım* 

Radyo, Televizyon ve Sinema* 

 

YÜKSEKOKULLAR 

Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık Sınıfı 
Eğitimi) 

ENSTİTÜLER 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Akıllı Sistemler Mühendisliği (YL) 

Bilgisayar Mühendisliği (YL) 

Biyokompozit Mühendisliği ABD (YL) 

Biyoteknoloji ABD (YL, D) 

Çevre Mühendisliği ABD (YL) 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği ABD (YL, D) 

Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD (YL, D) 

Gıda Mühendisliği ABD (YL) 
İleri Teknolojiler - Malzeme Bilimi ve Müh. ABD 
(YL, D) 

İnşaat Mühendisliği ABD (YL, D) 

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz YL, İÖ) 

Kent Ormancılığı ABD (YL) 

Kentsel Tasarım (YL) 

Kimya ABD (YL, D) 

Kimya Mühendisliği ABD (YL, D) 

Lif ve Polimer Mühendisliği ABD (YL, D) 

Makine Mühendisliği ABD (YL, D) 

Mekatronik Mühendisliği ABD (YL, D) 

Orman Endüstri Mühendisliği ABD (YL, D) 

Orman Mühendisliği ABD (YL, D) 

Orman Ürünleri ABD (YL) 

Orman Ürünleri (İngilizce) (YL) 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İşletme (YL) 

Uluslararası Ekonomi Politikası ABD (YL) 

 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 

Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

Yeni Nesil Kompozit Malzeme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

* Henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. 
(YL) Yüksek Lisans, (D) Doktora programını ifade etmektedir. 

http://deprem.btu.edu.tr/index.php
http://deprem.btu.edu.tr/index.php
http://maum.btu.edu.tr/index.php
http://maum.btu.edu.tr/index.php
http://otouy.btu.edu.tr/index.php
http://robot.btu.edu.tr/index.php
http://robot.btu.edu.tr/index.php
http://sem.btu.edu.tr/index.php
http://sanayi.btu.edu.tr/index.php
http://sanayi.btu.edu.tr/index.php
http://kompozit.btu.edu.tr/index.php
http://kompozit.btu.edu.tr/index.php
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3.2. BTÜ’DE YAŞAM 
 

KAMPÜS VE YERLEŞKELER 
Üniversitemiz akademik, bilimsel 
çalışma ve eğitim faaliyetlerini; 
Bursa şehir merkezinde metro 
istasyonlarına yürüme 
mesafesindeki Mimar Sinan ve 
Yıldırım Yerleşkelerinde 
sürdürmektedir. 
 

 

 

BESLENME 
Üniversitemiz bünyesinde Mimar 

Sinan ve Yıldırım Yerleşkesinde 

birer adet olmak üzere toplam 1500 

kişi kapasiteli iki adet yemekhane ve 

üç adet kafeterya öğrencilerimize 

hizmet sunmaktadır. 

 

 

 

 
 

 

SAĞLIK 
Öğrencilere ve Üniversite 

personeline Hemşirelik Kanunu’nda 

belirtilen yetki ve sorumluklar 

çerçevesinde gerekli acil tıbbi tedavi 

ve ilk yardım uygulamalarının 

sunulduğu revir hizmetleri Yıldırım 

ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde 

verilmektedir. 

 

 

PSİKOLOJİK DANISMA VE 

REHBERLİK 
Psikolog eşliğinde psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 

verilmekte; öğrencilerin duygusal, 

davranışsal ve akademik 

gelişimlerine katkıda bulunmak, 

ruhsal problemlerine çözüm bulmak 

ve mesleki alanda gelişimlerine 

destek olmak amacıyla bireysel ve 

grup terapileri ile seminerler 

düzenlenmektedir. 
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SPOR 
Yıldırım Yerleşkesi'nde kapalı spor 

salonu (3.645m2) öğrencilerimizin 

hizmetindedir. Aynı zamanda 

kampüsümüz içerisinde halı sahamız 

bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, 

voleybol, futbol, futsal, yüzme, masa 

tenisi, tenis, güreş, okçuluk, satranç, 

boks, tekvando ve oryantiring takımları 

Üniversitemizi Türkiye 

Şampiyonalarında başarıyla temsil 

etmektedirler. 

 

 

KÜLTÜR SANAT 
Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda 

öğrenci toplulukları ile koordineli 

olarak düzenlenen sergiler, tiyatro 

gösterileri, geziler, konferanslar ve 

benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders 

dışında kalan boş zamanlarını 

değerlendirmesi, sosyal ve kültürel 

gelişimlerine katkı sağlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

ENGELLİ BİRİMİ 
Üniversitemiz Engelli Birimi, engelli 

öğrencilerin akademik hayatlarını 

kolaylaştırmak ve sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlere katılımlarını 

sağlamak amacı ile uygun koşulları 

sağlamakta ve karşılaşılan sorunları 

tespit edip ortadan kaldırarak kampus 

yaşamını tüm engel gruplarına uygun 

hale getirmek üzere engelli danışma ve 

destek hizmetleri vermektedir. 

 

ÖGRENCİ TOPLULUKLARI 
Üniversitemiz öğrencileri tarafından 

Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan 

topluluklar, öğrencilerin sosyal ve 

kültürel etkinliklere katılımı arttırmak 

ve boş zamanlarını değerlendirmek 

amacıyla; bilim, kültür, sanat ve spor 

alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Üniversitemizdeki lisans öğrencilerinin 

%60’ına yakını bu topluluklarda aktif 

olarak görev almaktadır. 

Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları 

ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linki 

tıklayınız. 

http://www.btu.edu.tr/index.php?sid=48 

 

 

http://www.btu.edu.tr/index.php?sid=48
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4. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 

 

Bursa Teknik Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda, 

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bizler de, siz öğrencilerimize iyi derecede bir 

yabancı dil bilgisi kazandırmayı en önemli amacımız olarak görmekteyiz. 

Üniversitemize bağlı akademik birimlerin zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık 

programlarının yabancı dil eğitimlerini vermenin yanı sıra, fakültelerdeki yabancı 

dil derslerini de yürütmekteyiz. 

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 14-18 kişilik sınıf mevcudu, 

kullanılan teknolojik imkânlar, yabancı uyruklu öğretim görevlileri, akademik 

çalışmalar yapan Türk öğretim görevlileri, dinamik ve güncel eğitim sistemi ile 

ülkemizde pek çok özel eğitim kuruluşunda bile olmayan imkânları, bir devlet 

üniversitesinde bizi tercih eden öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır. Yabancı 

Diller Yüksekokulu öğretim elemanları ve yönetimi adına hepinize başarılarla dolu 

bir öğrenim hayatı dilerim. 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Murat Bayrak 
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5. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAKKINDA 

 

“Dinamik eğitim sistemimizle dersin hedeflerine ve öğrenci kazanımlarına önem 

vermekteyiz!” 

Son yıllarda yabancı dil konuşmak bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Hızla değişen 

akademi ve iş dünyasında, evrensel dil becerileri ile donatılmış, yetenekli mühendisler 

yetiştirmek eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. BTÜ YDYO olarak, 

öğrencilerimizi hedefe yönelik ders içeriğiyle hazırlarız. Yüksekokulumuz bu düşünceyle, 

yalnızca Genel İngilizce’ye değil, öğrencilerimizin, eğitimlerini sürdürdükleri fakültenin 

ve çalışacakları iş çevrelerinin ihtiyaçlarına yönelik İngilizce ders içeriklerine de 

odaklanır. 



 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Öğrenci Rehberi   |   2019 –2020 

 

 

 12 

 

Neden yabancı öğretim 
görevlileri?  

BTÜ YDYO öğretim görevlileri, yabancı dil 
eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerine sahip profesyonel 
akademisyenlerdir. Bunun yanı sıra 
Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin hem 
sınıf içinde hem sınıf dışında, öğrenmekte 
oldukları yabancı dili kullanabilmelerine 
imkân sağlamak için yabancı öğretim 
görevlileri de çalışmaktadır. Akademik ve 
profesyonel tecrübeye sahip akademik 
kadromuzun rehberliğinde, 
öğrencilerimiz İngilizce öğrenme 
sürecinden keyif almaktadır. 
 
“BTÜ YDYO Türk ve yabancı öğretim 
görevlileri iş birliği ile her zaman en 
iyisine ulaşmayı hedefler!” 
 

 
 

Neden 14 – 18 kişilik 
sınıflar? 

Pratik yapmak dil öğreniminin temel 
taşıdır. Bu nedenle, öğrencilere öğrenen 
merkezli bir eğitim ortamı sunmak 
oldukça önemlidir. BTÜ YDYO, ikili 
etkinlikler, grup çalışmaları, sözlü ve yazılı 
sunumlarla desteklenen interaktif dil 
öğrenme süreciyle özerk öğrenciler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 
“BTÜ YDYO 14-18 kişilik sınıfları ile 
fark yaratır!” 
 

Neden ihtiyaç odaklı 
yabancı dil eğitim 
sistemi?  

BTÜ YDYO öğrenme ihtiyaçlarını, 

öğrencilerin isteklerini, iş dünyasının 

beklentilerini analiz ederek, elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda öğrenme 

programını geliştirmektedir. Müfredat 

ve ders materyalleri, öğrenme 

çıktılarına yönelik planlanmaktadır. Bu 

şekilde öğrenciler, hem günlük 

hayatlarında hem de kariyerlerinde 

ihtiyaç duyacakları yabancı dili keyif 

alarak öğrenme fırsatına sahip olurlar.  

 

BTÜ YDYO, 4 çeyrek dönemden oluşan 

modüler bir eğitim sistemi 

uygulamaktadır. Haftalık 24 saatlik 

ders programında; öğrenciler, 

konuşma, dinleme, okuma ve yazma 

becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. 

 

 

 
 
“BTÜ YDYO, öğrencilerin dil 
öğrenim ihtiyaçlarını ve iş 
sektörünün beklentilerini analiz 
eder!” 
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5.1 MİSYON & VİZYON 

 

Misyonumuz 

Misyonumuz, öğrencilerimize lisans öğrenimleri sürecinde ihtiyaç duyacakları İngilizce 

bilgi ve becerileri kazandırmak ve onların akademik, sosyal ve iş yaşamlarında etkili, 

üretken, katılımcı ve başarılı birer birey olmalarına yardım etmektir. Bu bağlamda, 

öğrencilerin yabancı dilde etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini 

güçlendirerek bölüm derslerinde başarılı olmalarını sağlamayı, kazandıkları bilgi ve 

becerileri etkili bir biçimde kullanmaları için gerekli altyapıyı hazırlamayı ve Bursa 

Teknik Üniversitesi’nin eğitim, bilimsel araştırma ve toplum hizmetlerinde mükemmele 

ulaşma misyonuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

 

Vizyonumuz 

Belirlenen misyon ışığında, Üniversitemizin, öncelikle Türkiye’de, sonra uluslararası 

üniversiteler arasında seçkin bir konuma ulaşması için öğrencilerin yabancı dil engelini 

ortadan kaldırmak ve mezunların ulusal ve uluslararası arenada en yüksek düzeyde 

yabancı dil bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel çalışmalar, ortaklıklar ve etkinliklerde 

aktif olarak yer almalarını sağlamak ve bu anlamda mükemmeli yakalamaya çalışmaktır. 

 

Yüksekokulumuzda, hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız için en ideal 

öğrenme ve öğretme ortamını oluşturmaktayız. 14-18 kişilik akıllı tahta ile donatılmış 

sınıflarda, alanında uzmanlaşmış akademisyenler ile eğitim vermekteyiz. 

Yüksekokulumuz bünyesinde, 2019-2020 akademik yılı başı itibariyle 33 Türk, 10 

Yabancı öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Aynı yıl itibari ile yaklaşık 650 öğrenci 

İngilizce Hazırlık Programı eğitimi almaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı 

(CEFR) uygulanan Yüksekokulumuzda, ihtiyaç analizi yapılmış ve dinamik bir eğitim 

sistemi benimsenmiştir. Bireysel farklılıkları göz önünde tutarak hazırladığımız 

müfredatımız ile öğrencilerimizin geleceğine ışık tutmak istiyoruz.  
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5.2 ORGANİZASYON ŞEMASI (AKADEMİK) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aytül KANAT TUTUŞAN 

Ölçme Ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü 

Miranda KARJAGDIU ÇOLAK 

Mesleki Gelişim Ofisi Koordinatörü 

Elvan ŞENTÜRK 

Seviye 1 Koordinatörü 

Özlem YAHYAOĞLU YARDIM 

Seviye 2 Koordinatörü 

Leyla DENİZ ERTAŞOĞLU 

Seviye 3 Koordinatörü 

Bahattin ASLAN 

Seviye 4 Koordinatörü 

Mariia PIATKOVA 

Materyal Geliştirme Ofisi Koordinatörü 

Murat BAYRAK 

Müdür 

H. Cem ÖZEMRE 

Akademik Koordinatör 

Göksel ÖZTÜRK 

Müdür Yardımcısı 

Meral ÖZTÜRK 

Uzaktan Eğitim Ofisi 

Koordinatörü 

Hasan Hüseyin ŞAHİN 

Dil Kursları / Sürekli Eğitim Ofisi 

Koordinatörü 

Mustafa SARIOĞLU 

Müdür Yardımcısı 

Sıdıka ÖZEMRE 

Ders Programı Hazırlama Ofisi 

Koordinatörü 

Kader MUTLU 

Öğrenci Değişim Programları / 

Çeviri Ofisi Koordinatörü 
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ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caner GÜLER 

Yüksekokul Sekreteri 

Kemal KARATAŞ 

Mali İşler 

Tuğba ALKAN 

Müdür Sekreteri 

Melih YENER 

Öğrenci / Yabancı 

Personel İşleri 

Tülay ACAR 

Personel İşleri 

Alparslan TESKİ 

Öğrenci İşleri 
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6. SORULARLA YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

6.1 AYAĞINIZIN TOZUYLA… 

 
Bursa Teknik Üniversitesi’ne kayıt yaptırdığımda İngilizce Hazırlık Programı’na 

(İHP) katılmak zorunda mıyım? 

Bursa Teknik Üniversitesi'nde kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim zorunluluğu olan lisans 

programlarına kayıtlı öğrencilerimizin bölümlerinde eğitimlerine başlayabilmeleri için İHP’yi 

başarıyla tamamlamaları ya da İHP’den muaf olma koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler lisans eğitimlerine başlamadan önce İHP’ye 

katılmak zorundadırlar. 

İHP’den muaf olmanın koşulları nelerdir? 

İHP’den muaf olabilmek için; 

a. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlilik sınavı Bursa Teknik Üniversitesi 

Yabancı Dil Sınavından (BTÜ YDS) en az 70 puan almak; veya  

b. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) veya YÖKDİL’den az 65 puan almak; 

veya 

c. Üniversitemiz Senatosu tarafından YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan en az 65 

puan karşılığı bir puan almak gerekmektedir. Güncel eşdeğerlik tablosu için ÖSYM’nin internet 

sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

 

a. BTÜ YDS’den 70 ve üzeri almak; veya 

b. ÖSYM YDS veya YÖKDİL’den 65 ve üzeri almak; veya 

c. ÖSYM’nin eşdeğer kabul ettiği sınavlardan 65 puan karşılığı puan ve üzeri almak. 

 

Eğitime başlamadan önce girmem gereken sınavlar nelerdir? 

Eğitiminize başlamadan önce İHP’den muaf olup olmayacağınızı belirleyecek olan BTÜ YDS’ye 

(İngilizce Yeterlik Sınavı) girmeniz gerekmektedir. Bu sınav sonucunda muafiyet koşullarını 

yerine getiremeyen ve İHP’de eğitimine devam edecek olan öğrencilerin, ayrıca Seviye Tespit 

Sınavına (STS) girmesi gerekmektedir. 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
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Bu sınavlar nerede yapılmaktadır? 

BTÜ YDS ve STS sınavlarının her ikisi de BTÜ Yıldırım Yerleşkesi’nde Yabancı Diller 

Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. 

BTÜ YDS (İngilizce Yeterlik Sınavı) nasıl bir sınavdır? 

BTÜ YDS, adayların İngilizce yeterliğini belirlemek amacıyla hazırlanmış iki aşamalı ve üç 

oturumlu bir sınavdır. Sınavda ölçülen dil becerisi bölümlerinin, iki aşamalı sınavın tamamı 

içerisindeki ağırlık oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Birinci aşamada Dilbilgisi, Okuma ve 

Kelime Bilgisi bir arada olarak 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Adayların ikinci 

aşamaya geçebilmeleri için birinci aşamada 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları 

gerekmektedir. Birinci aşama sonucunda 50 ve üzeri puan alamayan adaylar sınavın ikinci 

aşamasına alınmazlar.  

1. Aşama 

%46 

2. Aşama 

%54 

1
. O

tu
ru

m
 

Dil Bilgisi 

%10 

 

Kelime Bilgisi 

%18 

 

Okuma 

%18 

2
. O

tu
ru

m
 Dinleme 

%18 

 

Yazma 

%18 

3
.O

tu
ru

m
  

Konuşma 

%18 

BTÜ YDS hakkında daha fazla bilgi almak ve örnek sorulara ulaşmak için web sayfamızda 

bulunan BTÜ YDS rehberini indirebilirsiniz. 

 

BTÜ YDS’ye neden girmeliyim? 

BTÜ YDS sınavı bir yıl sürecek İHP’den muaf olup olmayacağınızı belirleyen bir sınavdır. 

İngilizce’nizin yeterli düzeyde olduğunu düşünseniz bile bu sınava girmek önemlidir, çünkü 

İngilizceniz yeterli düzeyde ise İHP’den muaf olarak bölümünüze devam etme şansı yakalarsınız; 

yeterli olmazsa yılda dört kez yapılan bu sınava daha sonra yeniden girme olasılığınız olduğu için 

tecrübe kazanmış olursunuz. 

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/ydyo/Dosyalar/BT%C3%9C%20YDS%20Rehberi%2008.09.2015%20son%20g%C3%BCncel%281%29.pdf
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BTÜ YDS ne zaman yapılmaktadır? 

BTÜ YDS ilki güz yarıyılı başında, ikincisi bahar yarıyılı başında, üçüncüsü bahar yarıyılı sonunda 

ve sonuncusu yine bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda dört kez yapılmaktadır. Sınav 

tarihleri ydyo.btu.edu.tr adresinde yayınlanan yıllık akademik takvimde mevcuttur. 

 

BTÜ YDS sınav sonucunu nasıl öğrenebilirim? 

BTÜ YDS sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulumuzun web sayfasında ilan edilmektedir. Sınav 

Sonuç açıklama sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

 

BTÜ YDS’den geçtim; ne yapmam gerekiyor? 

BTÜ YDS’de başarılı olan öğrencilerin sonuçları okudukları bölüme gönderilir. Öğrenciler kendi 

bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler. 

Güz Yarıyılı Başında Yapılan BTÜ YDS’den kaldım; ne yapmam gerekiyor? 

Öğrencinin okuduğu bölüm zorunlu İHP gerektiren bir bölüm ise, öğrenci İHP’ye katılmalı ve 

başarı ile tamamlamalıdır. 

Seviye Tespit Sınavı (STS) nasıl bir sınavdır? 

STS bir başarı sınavı değildir. Sınavın ana amacı İHP’de eğitim alacak öğrencilerin mevcut İngilizce 

seviyelerini en doğru şekilde belirlemektir. STS dinlediğini anlama, dilbilgisi, kelime bilgisi ve 

okuduğunu anlama bölümlerini içeren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınav en fazla üç oturumda 

gerçekleştirilir. İlk oturum sonunda belirlenen barajın üzerinde doğru yanıta sahip olan 

öğrenciler aynı gün sınavın ikinci oturumuna girerler. İkinci oturum sınavından da belirlenen 

barajın üzerinde doğru yanıta sahip olan öğrenciler bu kez yine aynı gün içinde sınavın üçüncü 

oturumuna katılırlar. Öğrencilerin bir sonraki oturuma katılıp katılmayacağı sınav binasındaki 

ilan panolarına asılacak listelerden takip edilebilir. Bu sınav sonucuna göre, öğrenciler 

seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. 

STS’ye neden girmeliyim? 

STS sınavına girilmediği takdirde öğrenci en düşük seviyeden eğitime başlamaktadır. Mevcut 

İngilizce düzeyi başlangıç seviyesinde olmayan bir öğrencinin en düşük seviyede öğrenim görecek 

http://ydyo.btu.edu.tr/
http://ydyo.btu.edu.tr/index.php?page=sinav_sonuc&sid=5649
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bir sınıfta eğitim alması hem mevcut sınıf içerisindeki eğitim dinamiklerini olumsuz etkilemekte 

hem de söz konusu öğrenci için önemli bir zaman kaybı oluşturmaktadır. 

STS ne zaman yapılmaktadır? 

STS Güz Yarıyılı başında BTÜ-YDS sınavını takip eden günler içinde senede bir kez yapılmaktadır.  

STS sınav sonuçlarına göre hangi sınıfta derslere gireceğimi nasıl öğrenebilirim? 

Eğitiminize başlayacağınız ilk gün eğitim binasında hangi gruplar ile hangi dersliklerde eğitim 

alacağınızı gösteren listeler asılmaktadır. Bu listeler STS sınavının sonuçlarına uygun olarak 

düzenlenmektedir.  

6.2 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI (İHP) HAKKINDA 
 

BTÜ YDYO’nun İngilizce öğretim sistemi hakkında kısaca bilgi alabilir miyim? 

Dil öğretim sistemimiz, profesyonel uzmanlarca öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını 

karşılayabilen, bireysel farklılıkları gözeten amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Öğretim programında, iletişimsel yaklaşım temel alınarak bütünleştirilmiş bir yöntem 

kullanılmaktadır ve programın odak noktası dilde yeterlilik ve performanstır. Performans 

değerlendirmesi, BTÜ dil öğretim sistemi için son derece önemlidir. Bu program, öğrencilerimize 

ana dili İngilizce olan öğretim görevlilerinden eğitim görme fırsatı verdiği gibi onlara farklı ve 

motive edici bir deneyim yaşatır. 

BTÜ YDYO’nun eğitim prensipleri nelerdir? 

 Her akademik yıl başlangıcında İngilizce ve İngilizce’nin dünyadaki önemi hakkında 

bilgilendirmek için oryantasyon programları düzenlemek 

 Bireysel ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçlara uygun rehberlik sunmak 

 Bireysel ihtiyaçlara ve amaçlara uygun eğitim materyalleri hazırlamak 

 Akademik ve günlük İngilizce’yi bütünleştirebilmek 

 Diyalog ve iletişimin önemini vurgulamak 

 Öğrencileri İngilizce düşünmeye ve konuşmaya teşvik etmek 

 Öğrencilerimiz için uygun öğrenme ortamları oluşturmak 

 Sınıf içi sosyalleşmeyi ve grup aktivitelerini teşvik etmek 

Öğretim Süresi ne kadardır? 

İHP öğretim süresi iki yarıyıl ve 4 çeyrek dönemden oluşmaktadır. Her çeyrek dönem, 7 hafta ders 

+ 1 hafta sınav olmak üzere, 8 haftadan oluşur. 
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İHP’de hangi seviyelerde eğitim verilmektedir? 

İHP’de aşağıdaki dört seviyenin başarı ile bitirilmesi öngörülmektedir. 

 Seviye 1 (Başlangıç-Temel) 

 Seviye 2 (Orta Altı) 

 Seviye 3 (Orta) 

 Seviye 4 (Akademik Beceriler) 

Öğretim materyalleri hakkında genel bilgi alabilir miyim? 

BTÜ hazırlık programlarında kullanılan materyaller, dilsel ve sosyal gereksinimler doğrultusunda 

ilgi ve motivasyonu güdüleyici şekilde hazırlanmaktadır. Ders materyallerimiz, iletişimsel 

yaklaşım odaklı olup, bütün dil becerilerinin birlikte kullanılarak geliştirilmesine yöneliktir. 

Derslerimiz akıcılığı geliştirmekte, dilbilgisel kazanımları güçlendirmekte ve kelime dağarcığını 

büyütmektedir. Derslerimiz ölçülebilir gelişimle birlikte, hissedilebilir başarı duygusunu birlikte 

sunmaktadır. Materyaller sözel pratik, süreli aktiviteler, performans ölçümü gibi hedeflerle 

bireysel motivasyonu inşa etmekte ve öğrencileri kamçılamaktadır. Her öğrenme seviyesinde 

tutarlı ve yapılandırılmış bir çalışma sistemi uygulanmaktadır. 

6.3 EĞİTİME BAŞLARKEN 

 
Eğitime hangi seviyeden başlayacağım? 

STS’ye giren öğrenciler sınav sonuçlarına uygun olarak uygun seviye gruplarına yerleştirilirler ve 

web sitesi veya Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binasında duyurulan listeleri takip ederek bulunmaları 

gereken derslikte eğitime başlarlar. STS’ye girmeyenler doğrudan en düşük seviyeli gruplar ile 

eğitime başlarlar. 

İHP ders kitaplarını ne zaman ve nereden edinebilirim? 

Güz Yarıyılı başında Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binasında ders kitaplarını edinmenizi 

kolaylaştırmak için yayınevlerine ait tanıtım ve satış masaları kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı 

buradan ya da yayınevlerinin kendi satış ofislerinden temin edebilirsiniz.  

Ders kitaplarının bandrolsüz kopyalarını veya fotokopilerini kullanabilir miyim? 

“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi kitaplar kullanılması 

kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların kullanılması sonucunda doğacak her türlü 

sorumluluktan öğrenciler bireysel olarak sorumludur. 

İHP’de hangi dersler verilmektedir? 
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İHP grupların seviyelerine göre “ana ders” ve ‘‘akademik beceriler” şeklinde programlanır. 

Öğrenciler her iki derste de yabancı dil dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini entegre 

bir şekilde öğrenme fırsatı bulabilirler. Ayrıca sınıf dışı ödev ve proje çalışmaları yürütülebilir. 

Haftada kaç saat ders yapılmaktadır? 

Tekrar grupları hariç olmak üzere, her seviye için Cuma günü 4, diğer günlerde beşer ders saati 

olmak üzere haftada 24 saat ders verilir. 

Ders saatleri nasıldır? 

Ders Saatleri Pzt. Salı Çarş. Perş. Ders Saatleri Cuma 

09.15 - 10.00         09.00 - 09.45   

10.15 - 11.00         10.00 - 10.45   

11.15 - 12.00         11.00 - 11.45   

         12.00 - 12.45   

13.15 - 14.00             

14.15 - 15.00            

 

Derslere devam zorunluluğu var mı? 

Evet. Her çeyrek dönemde toplam ders saati üzerinden en az %85 oranında devam şartı aranır. 

Devamsızlık bilgileri sadece içinde bulunulan çeyrek dönem için geçerlidir ve her çeyrek dönem 

başında sıfırlanır.  

Öğrencinin kaç saat devam zorunluluğu olduğunu saptamak için söz konusu çeyrekte tatil gününe 

denk gelmeyen yani işlenen ders saati baz alınmaktadır. Örneğin bir çeyrek dönemde 168 ders 

saati yapıldıysa öğrencinin o çeyrekte 25 saat devamsızlık hakkı vardır. Ancak resmi tatil, kar tatili 

vb. gibi tatiller olduğunda ders yapılamayan ders saatleri o çeyreğe ait toplam ders saatinden 

düşülür ve sonrasında % 85 devam oranı hesaplaması yapılır. Örneğin resmi takvime göre 168 

ders saati öngörülen bir çeyrek dönemde çeşitli sebepler ve hava muhalefetinden ötürü üç iş 

gününün beklenmedik şekilde resmi olarak tatil edildiğini varsayarsak, bu çeyrek döneme ait 168-

(3x5)=153 ders saati olduğunu buluruz. Öğrenci bu çeyrekte en fazla 22 saat devamsızlık 

yapabilecektir. 

Öğrenci devam bilgilerini nereden takip edebilirim? 

Öğrenci devam bilgilerine öğrenci otomasyon sisteminden ulaşabilir. 

 

http://obs.btu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
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Dönem içi notlarımın ortalaması geçer seviyede; ama devamsızlık süresini aştım. 

Seviye tekrarı yapmam gerekir mi? 

Devamsızlık süresini aşan öğrenciler yıl içi not ortalamasına bakılmaksızın aynı seviyeyi tekrar 

ederler. 

Dönem içi sınavlar ve değerlendirme sistemi hakkında genel bilgi alabilir miyim? 

Yüksekokulumuzda dört çeyrek dönem boyunca öğrenciler, aşağıda belirtilmiş olan sınavlara 

girerler. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için sınav ve ödevlerden en az yüz üzerinden yetmiş 

puan ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Sınavların gerçekleştirileceği zaman dilimleri ve 

ağırlıkları tabloda belirtilmiştir. Bir çeyrek dönemin başarı ile tamamlanabilmesi için; çeyrek 

dönem içerisinde uygulanan ara sınav, ödev, proje, sunum ve çeyrek sonu sınav ortalamasının yüz 

puan üzerinden yetmiş ve üzeri olması gerekmektedir. Devam oranı yüzde 85’in altında olan 

öğrenciler başarısız sayılır ve bulundukları seviyeyi tekrar ederler.   

Derslerin değerlendirme ağırlıkları nasıldır?  
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Sınav ve değerlendirmelerle ilgili dikkat etmem gereken şeyler var mı? 

 Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte başlar. Sınav takvimi sınıf panolarında 

duyurulacaktır. 

 Sınav saatinden önce sınav salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.  

 Sınavlara öğrenci kimliği olmadan girilemez.  

 Öğrenci, sınav yoklama listesine imza atmalıdır. 

 Sınavdan önce cep telefonları kapalı bir şeklide sınav görevlisine teslim edilir, sınavdan 

çıkarken öğrenci telefonunu geri alabilir. 

 ‘Dinleme’ sınavları sırasında sesli kayıt yürütüldüğünden geç kalanların sınava girmesine 

izin verilmez.  

“İntihal” ne demek? Bu konuya neden özen göstermem gerekiyor? 

“İntihal”(aşırma), başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta 

bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşünüz gibi 

sunmaktır. İntihal ciddi bir akademik suçtur.  

Sınav, ödev, proje ve sunumlarda kopya çekmek ya da referans göstermeden kaynağın tamamını 

ya da bir kısmının kullanılması durumunda değerlendirme sonucu ‘sıfır’ olacaktır. 

Üniversitemizce kullanılan “Turnitin” programıyla öğrencilerimizin ödev, proje ve sunumlarında 

kullandıkları içerikler herhangi bir intihal olasılığına karşı kontrol edilmektedir. 

Sınav sonuçları beklediğim gibi gelmezse ne yapabilirim? 

Öğrenci sınav notuna dilekçe yazarak itiraz edebilir. İtirazın yapılabilmesi için sınav açıklama 

tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Web sayfamızda 

bulunan dilekçe örneği ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurulabilir. İtirazda 

bulunulan sınavlar Maddi Hata İnceleme Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilerek 

itirazda bulunan öğrenciler yeni sınav notu hakkında bilgilendirilir.  

Dilekçe ile okul müdürlüğüne başvurmak istiyorum.  Mevcut başvuru formlarına 

ve dilekçe örneklerine nereden ulaşabilirim? 

Tüm ihtiyacınız olan başvuru form ve dilekçe örneklerine BTÜ YDYO web sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

http://ydyo.btu.edu.tr/index.php?sid=406
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İHP sonunda bölümüme geçmem için başarı ölçütü nedir? 

I. İHP sonunda öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için Akademik Beceriler seviyesini 

başarıyla tamamlamaları gerekir. 

II. İkinci bir yol ise orta seviyeyi (3. Seviye) başarıyla bitirdikten sonra girebilecekleri BTÜ 

YDS’den 70 puan almaktır.  

III. Üçüncü yol ise ÖSYM tarafından yapılan YDS ve AÖF YÖKDİL sınavlarından 65 puan ve üstü 

veya eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen sınavlardan asgari 65 puan karşılığı bir puan 

alanlar da başarılı kabul edilirler. 

ÖSYM sınav eşdeğerlik tablosu için tıklayınız. 

   

Öğretim yılı bitmeden Akademik Beceriler seviyesini başarı ile tamamladım. 

Bölümüme geçmek için sene sonunu beklemeli miyim? 

Öğrenci, ilk veya ikinci çeyrek dönem sonunda en üst seviye olan Akademik Beceriler seviyesini 

başarı ile tamamlarsa, ikinci yarıyılda bölümüne geçebilir, bölüm dersleri alabilir. 3. Çeyrek 

sonunda Akademik Beceriler seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bölüm derslerini almak 

için yeni öğretim yılını beklerler. 

İHP sonunda başarılı olamazsam tekrar eğitim alabilir miyim? 

İHP’ye katılan öğrenciler başarılı olamamaları durumunda, tekrar hazırlık eğitimi alamazlar. Bu 

öğrenciler kayıtlı-beklemeli statüde kendi imkânları ile yabancı dillerini geliştirerek yeterlilik 

sınavlarına hazırlanırlar veya başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe eğitim veren başka 

bir programa/üniversiteye yerleştirilirler. 

Eğitim süresince istek, öneri ve şikayetlerimi sizlerle nasıl paylaşabilirim? 

Eğitiminiz süresince her zaman öğretim görevlilerimizden veya müdür yardımcılarından 

doğrudan randevu talep ederek yüz yüze görüşebilirsiniz. İstek ve şikayetleriniz için 217-C No’lu 

Ofiste bulunan Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimi ile şahsen veya telefonla iletişime 

geçebilirsiniz. Dilerseniz öneri ve düşüncelerinizi ogrenci.ydyo@btu.edu.tr e-posta adresi 

vasıtasıyla bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Eğitim Binası 2. ve 3. Kat Koridorlarımızda bulunan dilek 

kutularına isminizi yazarak veya yazmadan istek, öneri ve şikayetlerinizi belirten yazılarınızı 

atabilirsiniz. 

 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf
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6.4 KALİTE VE AKREDİTASYON 
 

Akreditasyon neden önemli? 

Günümüzde, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması ve kalite 

politikalarının ileriye taşınması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Eğitime adil erişim 

hakkı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik programlara yerleştirilmelerinden; şeffaf ve güvenilir 

idari düzenlemeler ile gelişmiş ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine kadar birçok 

alan, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 

çerçevede, eğitim programları ve modellerinin; uluslararası, tarafsız ve bağımsız kuruluşlar 

tarafından kalite denetimine tabi tutularak akredite edilmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Akreditasyon, eğitim kurumları tarafından yürütülen çalışmaların kalitesini ortaya koyarken, 

diğer kurumların gözünde de, bu programların geçerliliğini artırmaktadır. 

BTÜ YDYO – Akreditasyon Çalışmaları 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz tarafından çok kaliteli bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. BTÜ 

YDYO’nun verdiği yabancı dil eğitiminin kalitesi, 2016 yılından 2019 yılına kadar uluslararası 

geçerliliği olan “Pearson Assured” adlı bir kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Dolayısıyla, 

Yüksekokulumuzun İngilizce Hazırlık Programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz, bahsi geçen 3 

yıl boyunca, kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir dünya çapında geçerli 

bir dil sertifikası almaya hak kazanmışlardır.  

Bununla birlikte Yüksekokulumuz, 2019-2020 Akademik Yılında uluslararası alanda tanınırlığı 

daha yüksek, tarafsız ve bağımsız başka bir akreditasyon kuruluşu olan “EAQUALS” için başvuru 

yapmak üzere hazırlıklara başlamıştır. Bu kapsamda, öğretim görevlilerimizden oluşturulan bir 

“akreditasyon komitesi” bu konu ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.  

6.5 BİZDEN SÖYLEMESİ... 
 

 Dersin başlamasından 10 dakika önce sınıfta olun, 

 Yanınızda mutlaka defter ve kalem getirin. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve konuları not 

alın, 

 Akıllı telefonların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin, ders boyunca telefonu 

göremeyeceğiniz bir yere koyun,  

 Bir sözlük edinin. Cep telefonlarındaki sözlükler, kelimenin anlamına bakarken yeni 

kelimeler ile karşılaşmanıza olanak sağlamaz, 

 Mutlaka günlük olarak çalışın. O gün ve daha önce öğrendiklerinizi sürekli tekrar edin, 
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 Anlamadığınız ya da yardıma ihtiyacınız olduğunda hocalardan yardım istemekten 

çekinmeyin, 

 Devamsızlığı, derse yasal gelmeme hakkı olarak değil, yeni bilgiler öğrenmeyi kaçırmak 

olarak görün,   

 Derste aktivitelere katıldıkça, dil öğrenmenin aslında eğlenceli olduğunun farkına 

varacaksın. O yüzden derste aktif olun,  

 Dil öğrenmenin bir süreç içerisinde gerçekleştiğini unutmayın. O yüzden kendinize 

gerçekçi hedefler koyun, 

 Sınav için çalışmayın, öğrenmek için çalışın, 

 Okulda öğrendiklerinizi gerçek hayata yayın. Örneğin; yoğun bir günün ardından 

İngilizce film izleyin, şarkı sözlerini takip ederek müzik dinleyin,  

 Seviyenize uygun bol bol kitap okuyun, 

 Sürekli İngilizce yazmaya çalışın; not alın, 

 Yabancı dil öğrenmenin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu unutmayın. Buradan 

öğrendikleriniz hem akademik çalışmalarınızda hem de günlük yaşamda size büyük bir 

avantaj sağlayacaktır, 

 Yorulsanız da sıkılsanız da ASLA VAZGEÇMEYİN… 

  



 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Öğrenci Rehberi   |   2019 –2020 

 

 

 29 

6.6 AKADEMİK TAKVİM 
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS VE LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ 

Kurban Bayramı 10-14 Ağustos 2019 

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2019 Cuma 

Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum (Lisansüstü 
Başvuruda Kullanılabilir) 

09 Eylül 2019 Pazartesi 

Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. 
Oturum 

10 Eylül 2019 Salı 

İngilizce Muafiyet Sınavı (2547/5-ı maddesi kapsamında) 12 Eylül 2019 Perşembe 

GÜZ YARIYILI DERSLERİN BAŞLANGICI 16 Eylül 2019 Pazartesi 

1. Çeyrek Dönem Başlangıcı 16 Eylül 2019 Pazartesi 

Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 16 Eylül 2019 Pazartesi 

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2019 Salı 

1. Çeyrek Dönem Bitimi 15 Kasım 2019 Cuma 

2. Çeyrek Dönem Başlangıcı 18 Kasım 2019 Pazartesi 

Yılbaşı  01 Ocak 2020 Çarşamba 

2. Çeyrek Dönem Bitimi 10 Ocak 2020 Cuma 

GÜZYARIYILI DERSLERİN BİTİMİ 03 Ocak 2020 Cuma 

Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS)- I. Oturum 
(Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 

13 Ocak 2020 Pazartesi 

Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS)- II. Oturum ve III. 
Oturum 

14 Ocak 2020 Salı 

BAHAR YARIYILI DERSLERİN BAŞLANGICI 17 Şubat 2020 Pazartesi 

3. Çeyrek Dönem Başlangıcı 3 Şubat 2020 Pazartesi 

3. Çeyrek Dönem Bitimi 27 Mart 2020 Cuma 

4. Çeyrek Dönem Başlangıcı 30 Mart 2020 Pazartesi 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2020 Perşembe 

Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2020 Cuma 

4. Çeyrek Dönem Bitimi 18 Mayıs 2020 Pazartesi 

BAHAR YARIYILI DERSLERİN BİTİMİ 18 Mayıs 2020 Pazartesi 

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2020 Salı 

Bahar Yarıyılı Sonu Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum 
(Lisansüstü Başvuruda Kullanılabilir) 

21 Mayıs 2020 Perşembe 

Bahar Yarıyılı Sonu Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. 
Oturum 

22 Mayıs 2020 Cuma 

Ramazan Bayramı 23-26 Mayıs 2020 

Yabancı Dil Bütünleme Sınavı (BTÜ YDS) – I. Oturum (Lisansüstü 
Başvuruda Kullanılabilir) 

22 Haziran 2020 Pazartesi 

Yabancı Dil Bütünleme Sınavı (BTÜ YDS) – II. Oturum ve III. Oturum 23 Haziran 2020 Salı 
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7. İMKÂNLAR VE HİZMETLER 

ULAŞIM 

Yüksekokulumuza, yerleşke önünde bulunan Eğitim Caddesi-3 otobüs durağına veya 10 dakika 

yürüme mesafesinde bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi Bursaray ve otobüs duraklarına 

gelerek kolayca ulaşabilirsiniz. www.burulas.com.tr web adresini kullanarak Bursa'nın herhangi 

bir yerinden yerleşkemize ulaşım güzergahınızı belirleyebilirsiniz. Tüm toplu taşıma araçları Bu-

Kart ile kullanılmaktadır Üniversitemiz ile BURULAŞ (Bursa Ulaşım – Toplu Taşım İşletmeciliği 

Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş) arasında protokol imzalanmıştır. Öğrenci kaydınız 

kesinleştirildikten sonra vize işlemleri için gerekli bilgiler BURULAŞ sistemine elektronik 

ortamda gönderilmektedir. Şehreküstü Metro İstasyonu ve vize işlemi yapılan diğer metro 

istasyonlarına giderek öğrenci kimlik kartınızı göstererek ulaşım kartınızı alabilirsiniz. Bu işlem 

için öğrenci belgesi almanıza gerek yoktur. 

 

Yüksekokulumuza navigasyon cihazları ile ulaşmak için koordinatlarımız:  

40.186287, 29.103459 

 
Şehir Merkezi (Heykel)  ►  BTÜ Yıldırım Yerleşkesi 

 Eğitim Cad. 3 durağına 28, 28/A, 23, 23-A, 24-D otobüsü ile 15-20 dk. 

 

Şehirlerarası Otobüs Terminali  ►  BTÜ Yıldırım Yerleşkesi 

 Eğitim Cad. 3 durağına 18/B otobüsü ile 50 dk. 

 Yüksek İhtisas Hastanesi durağına 91 ve 91/G otobüsü ile 40 dk. 

 

Mudanya İskelesi BUDO (Kabataş/İSTANBUL)  ►  BTÜ Yıldırım Yerleşkesi 

 Emek İstasyonuna 1/M otobüsü ile 30dk., daha sonra Bursaray ile Yüksek İhtisas 

Hastanesi durağına 35 dk. 

 

Güzelyalı İskelesi İDO (Yenikapı/İSTANBUL)  ►  BTÜ Yıldırım Yerleşkesi 

 Emek İstasyonuna 1/GY otobüsü ile 30dk, daha sonra Bursaray ile Yüksek İhtisas 

Hastanesi durağına 35 dk. 

 

Yenişehir Havaalanı  ►  BTÜ Yıldırım Yerleşkesi 

 Bursa Yenişehir Havaalanına Erzurum ve Trabzon'dan karşılıklı seferler 

bulunmaktadır. Yüksek İhtisas Hastanesi durağına 80 otobüsü ile 75 dk. 

 

http://www.burulas.com.tr/
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SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

Üniversitemiz Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkesi’nde yer alan revirler, iki hemşire ile hizmet 

vermektedir. Hemşirelik kanununda belirtilen yetki ve sorumluklar çerçevesinde Üniversite 

personeli ve öğrencilerimiz için gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamaları, acil haller 

dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavi uygulamaları, pansuman, enjeksiyon 

uygulamaları, kan grubu, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümleri yapılmaktadır. 
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Birimin Yeri:  

Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası 1. Kat No: 116 

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) Giriş Katı, No: Z-21 

 

İletişim:  

Hemşire Nuray ÇETİNÇELİK, Mimar Sinan Yerleşkesi: 224 300 36 43 

Hemşire Seda ONGÜL,  Yıldırım Yerleşkesi: 224 300 35 51 

 

Çalışma Günleri 

Yıldırım Yerleşkesi: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 

Mimar Sinan Yerleşkesi: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 

 

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ 

Yüksekokulumuzun olduğu binada Üniversite’mize ait bir yemekhane ve özel işletmeye ait bir 

adet kafeterya bulunmaktadır.  Yemekhanemizde bir öğünde 4 çeşit yemek servis edilmektedir. 

Mönüler, sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate alınarak kalori değerleri 1.000-1.500 kcal 

olacak şekilde görevli personelimiz tarafından aylık olarak hazırlanmakta ve Üniversite’miz web 

sitesinde ilan edilmektedir. Öğrenci ve personelimiz 11.30-13.00 saatleri arası yemek 

hizmetinden faydalanmaktadır. 

BARINMA 

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde barınma hizmeti bulunmamaktadır. Aşağıda Milli Eğitim 

Bakanlığı resmi web sitesinden alınan yükseköğretim öğrenci yurtları listesi bulunmaktadır. 

Öğrenci Yurdu Telefon Adres 

Bursa Emir Sultan Öğrenci 
Yurdu 

(224) 442 88 70 
11. Cadde Uludağ Üniversitesi Görükle 
Yerleşkesi Sakarya Mahallesi 

Uludağ Yurdu (224) 442 80 28 
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi.  
4. Sokak Sakarya Mah. Nilüfer No:6 

Orhangazi Yurdu (224) 366 10 50 
Yeni Yalova Caddesi Ali Osman Sönmez 
Yerleşkesi Panayır Mah. Osmangazi No: 
477/1 

Orhangazi Yurdu (224) 366 10 50 
Emniyet Caddesi Mimar Sinan Mahallesi 
No:40 
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8. ÖĞRENCİ DESTEĞİ 

ÖĞRENCİ DANIŞMA SAATLERİ 

Öğrencilerimiz dönem başında belirlenen danışma saatleri içerisinde ilgili öğretim görevlilerine 

akademik konular hakkında danışabilirler. Öğrencilerimiz ayrıca, otomasyon sistemi ile ilgili 

konularda dönem başında belirlenen danışmanlara başvurabilirler. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK 

Merkezimizin amacı, bireylerin ruh sağlığının korunması ve ruhsal sorunların giderilmesinin yanı 

sıra; zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerine katkıda bulunmak, yaşam içerisinde 

karşılaştıkları sorunlarla baş edebilme becerilerini geliştirmek ve mesleki yönden kendilerini 

geliştirmeleri için destek olmaktır. 

Öğrenciler, yaşamlarının bu döneminde sıklıkla okula ve şehre adaptasyon sorunu, yüksek sınav 

kaygısı, kişiler arası ilişkilerde sıkıntı, özgüven eksikliği, akademik hedeflerle ilgili kararsızlıklar 

yaşamaktadırlar. Bu süreçte alınacak profesyonel destek ile sağlıklı kararlar vererek yaşamlarına 

yön vermeleri hedeflenmektedir. Öğrencilere verilen psikolojik destek dışında, öğrencilerin 

sorunları, istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar da birimimiz tarafından yapılmaktadır.  

Merkezimizde bireysel görüşme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Bireysel görüşme 

sürecinde uygulanan çeşitli psikolojik testlerle kişinin desteğe ihtiyaç duyduğu alan tespit edilip 

kişiye özgü çalışma yürütülmektedir. Merkezimizde bireysel görüşmeler 50 dakikalık seanslar 

halinde periyodik aralıklarla yapılmaktadır. İlk görüşme sonrası psikolog ile birlikte düzenli 

görüşme planlanmaktadır. 

Bireysel görüşmeler önyargısız ve güvenilir bir ortam sunan, gizliliğin esas alındığı görüşmelerdir. 

Gerekli görülen durumlarda aile de terapi sürecine dahil edilmekte ya da birey, tedavisinin 

yapılabilmesi için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve tedavi süreci psikolog tarafından takip 

edilmektedir. 

Birimin Yeri: 

Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası 1. Kat No: 116 

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok (Öğrenci Merkezi) No: B-Z-10 

Psikolog: Nesrin YILDIZ 

İletişim:  
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Mimar Sinan Yerleşkesi: 224 300 32 55 

Yıldırım Yerleşkesi: 224 300 35 51 

 

Çalışma Günleri 

Yıldırım Yerleşkesi: Perşembe 

Mimar Sinan Yerleşkesi: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 
 

 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ 

Mimar Sinan Yerleşkesi Kütüphanesi 

Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkelerindeki kütüphanelerimiz, 15 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 

Mimar Sinan Yerleşkesi C Blok’taki üç katlı müstakil binaya taşınarak toplam 2.307 m2 kapalı alan 

üzerinde hizmete devam etmektedir. Kütüphanemizde 300 kişilik oturma kapasitesi, 6 adet 

bireysel çalışma odası, 9 adet grup çalışma odası, 4 adet akademik çalışma odası ve 24 Kişilik 

toplantı salonu bulunmaktadır. Yaklaşık 20.000 adet basılı kitap,  20 adet elektronik veri tabanı 

ile kullanıcılara hizmet vermektedir. Kütüphanede kablosuz internet erişimi bulunmaktadır. 

Kütüphaneler Çalışma Günleri Akademik Dönem Yaz Dönemi 

Mimar Sinan 
Yerleşkesi 

Kütüphanesi 

Pazartesi - Cuma 08:00 – 21:00 
 

08:00 – 17.00 
 

Hafta Sonu 10:00 – 18:00 - 

 

 

BİLGİSAYAR LABORATUVARI 

Yüksekokulumuzda öğrencilerin kullanımı için ikinci katta 1 adet bilgisayar laboratuvarı 

mevcuttur. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak bilgisayar salonunda internet hizmetinden mesai 

saatleri içerisinde yararlanabilirler.    

 

İNTERNET ERİŞİMİ 

Öğrencilerimiz Eduroam vasıtasıyla üniversitemizin tüm kampüslerinde ve Eduroam kullanan 

diğer üniversitelerin kampüslerinde akıllı telefonlarından, tablet ve dizüstü bilgisayarlarından 



 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Öğrenci Rehberi   |   2019 –2020 

 

 

 35 

ücretsiz olarak 24 saat internet erişimine sahiptir. Eduroam ile ilgili gerekli ayarlara ulaşmak için 

lütfen tıklayınız. 

 

BURS OLANAKLARI 

Öğrencilerimiz, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi verilmesine ilişkin Kanun 

hükümlerine göre burs olanaklarından yararlanmakta olup, ayrıca Üniversitemiz Yemek Bursu 

Yönergesince gerekli şartları taşıyan öğrencilerimize karşılıksız yemek bursu verilmektedir. 

Akademik yılın başlaması ile başvuru tarihi ve şekli duyurulmaktadır. 

ENGELSİZ BTÜ BİRİMİ 

Engelsiz Üniversite Birimi, Üniversite öğrencileri ve çalışanları için Engelli Danışma ve Destek 

Hizmetleri sağlamaya çalışmaktadır. Engelli öğrencilerin öğrenim, engelli personelin çalışma 

hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almakta ve 

bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada birim, engellilerin karşılaştıkları sorunları saptayıp 

ortadan kaldırmakta ve kampüs yaşamını engellilere uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. 

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (ORYANTASYON) 

Üniversitemizde her yıl yeni başlayan öğrencilerimiz için Üniversitemiz ile ilgili genel ve 

Yüksekokul oryantasyonu olmak üzere iki ayrı program düzenlenmektedir. Yüksekokul 

oryantasyon programında, İHP ile ilgili detaylı bilgiler verilir. Genel oryantasyon programı 

kapsamında şehrimiz ayrıntılı olarak gezilerek tanıtılmaktadır. Gezilerin yanı sıra tanışma 

kokteyli ve Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere hizmet eden her idari ve akademik birimin 

tanıtıldığı seminerler düzenlenmektedir. Oryantasyon programı kapsamında Üniversitemizin 

öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sağlık ve spor imkânları da tanıtılmaktadır. Tüm öğrenci 

kulüplerinin ve öğrenci konseyinin de yer aldığı etkinliklerle yeni başlayan öğrenciler hızlı bir 

şekilde hem şehre hem de üniversite yaşamına adapte olabilmektedir. 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 

Halen, mevcut bulunan 56 öğrenci topluluğu ile öğrencilerimiz, üretken, iletişimi ve insani 

ilişkileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, sosyal yönden güçlü bireyler olarak faaliyetler 

gerçekleştirmişlerdir. Topluluk öğrencilerimiz kitap toplama kampanyası, çevre bilinci 

oluşturma, yarınlara katkı sağlamak için ağaç dikme vb. etkinlikleri gerçekleştirmiş, aynı zamanda 

http://eduroam.btu.edu.tr/index.php
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uluslararası yarışmalarda derece yapacak şekilde bilimsellik ve yenilik örneklerini 

sergilemişlerdir. Öğrenci topluluklarının listesine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

SPOR HİZMETLERİ 

Öğrenci ve personelimizin etkin bir şekilde sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamak amacıyla 

Kampüs içinde oluşturulacak tesislerin yanı sıra kentin sporla ilgili alt yapısının da bu amaçla 

kullanılmasını sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği yaparak çeşitli müsabakalar ve spor 

turnuvaları düzenlemek, bilinçli spor yapılması için uzman elemanlar temin etmek, üniversiteler 

arası müsabakalara katılımı sağlamak, başlıca spor hizmetlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu 

kapsamda şehrimizdeki belediyelerle çeşitli protokoller imzalanmış  olup, protokol kapsamında 

olan tesislerden öğrencilerimizin ve personelimizin % 50'ye varan indirimlerle faydalanması 

sağlanmıştır. Detaylı bilgi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sitesini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

ETKİNLİKLER 

Üniversitemizde çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gerçekleştirmektedir. Etkinlik 

listesine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

DİLEK KUTUSU 

Herhangi bir konuda istek, şikâyet ve önerilerinizi 2. ve 3. kat koridorlarında bulunan dilek 

kutularına isim belirterek ya da belirtmeden atabilirsiniz. Ayrıca YDYO Öğrenci İşleri Birimine 

başvurabilirsiniz. 

http://www.btu.edu.tr/index.php?sid=48
http://sks.btu.edu.tr/index.php
http://www.btu.edu.tr/index.php?dyr=0
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9. PRATİK BİLGİLER 
 

Öğrenci belgesi almak için 
 

YDYO Öğrenci İşlerine 
başvurunuz. 

Sınav sonucuna itiraz etmek için  
YDYO Öğrenci İşlerine 

başvurunuz. 

Dilek ve şikâyetleriniz için  

YDYO Öğrenci İşlerine 
başvurunuz. 

Dilek kutularını kullanınız. 

Rapor ve mazeret bildirmek için  
YDYO Öğrenci İşlerine 

başvurunuz. 

Otomasyon sistemi ile ilgili 
sorunları çözmek için  

YDYO Öğrenci İşlerine 
başvurunuz. 

Fotokopi çektirmek için  
Zemin kattaki kafeteryayı 

kullanabilirsiniz. 

Sınav tarihlerini öğrenmek için  YDYO web sitesini takip ediniz. 

Ders dışı aktivitelere katılmak için  Öğrenci topluluklarını takip ediniz. 

Burs almak için  
BTÜ web sitesi ve panolardaki 

duyuruları takip ediniz. 
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