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Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemize hoş geldiniz.

Üniversitemiz, siz öğrencilerimize akademik çalışma alanlarında, iş

hayatı ve sosyal çevrelerde gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve

özgüveni kazandırmak amacıyla nitelikli ve yenilikçi bir yabancı dil

eğitimi sunmaktadır.



Yabancı dil öğrenmeye istekli öğrencilerimize bu hizmeti lisans ve ön

lisans öğrenimleri öncesinde İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarında yoğun

ama bir o kadar da eğlenceli İngilizce dersleri ile vermeyi planlamış

bulunmaktayız.



HAKKIMIZDA

(ABOUT US)



 Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Programı

2009-2010 öğretim yılından beri eğitim hayatını sürdürmektedir.









 14.06.2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunun

kurulması ile birimimizin kurumsallaşma süreci

tamamlanmıştır.





Yabancı Diller Yüksekokulumuz, Bartın Üniversitesi Ağdacı

Kampüsü’nde bulunmaktadır.

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi, Yabancı Diller Yüksekokul

Binamızın 3. katında bulunan dersliklerde sürdürülmektedir.









Üniversitemizde Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uzaktan

eğitim metodu ile verilmektedir.







AKADEMİK KADRO

(ACADEMIC STAFF)



Yabancı Diller Yüksekokulu müdürlüğü görevini

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK Hocamız yürütmektedir.



Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde görev yapan 10

İngilizce öğretim görevlisi ve 2 Almanca öğretim görevlisi

bulunmaktadır.



AKADEMİK TAKVİM

(ACADEMIC CALENDAR)



2018-2019 ÖĞRETİM YILI  AKADEMİK TAKVİMİ 

GÜZ YARIYILI

24 Eylül 2018 Derslerin başlaması

26 Eylül 2018 Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavı 

26 Aralık 2018 I. Ara Sınav

28 Aralık 2018 Güz Yarıyılı Derslerinin Son Bulması

28 Aralık 2018- 3 Şubat 2019 Yarıyıl Tatili



2018-2019 ÖĞRETİM YILI  AKADEMİK TAKVİMİ 

BAHAR YARIYILI

11 Şubat 2019 Derslerin başlaması

17 Mayıs 2019 II. Ara Sınav

21 Mayıs 2019 Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Bulması

27-28 Mayıs 2019 Dönem Sonu Sınavı

10-11 Haziran 2018 Bütünleme Sınavı



Okulumuzda gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Hazırlık

Eğitimi, 16 saat Main Course, 4 saat Listening-Speaking

ve 4 saat Grammar olmak üzere toplamda 24 saatlik bir

program çerçevesinde yürütülmektedir.



İki dönem süreli İngilizce eğitimiyle öğrencilerin 3

seviyeyi (CEFR A1, A2 ve B1) tamamlamaları

hedeflenmiştir.

Hazırlık sınıfında dersler öğrencilerimize etkin okuma,

yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırma odaklı

olarak yapılır.



Hazırlık Eğitimi Programında, %85 devam zorunluluğu

vardır!!!

Devam zorunluluğunu karşılamayan öğrenciler yıl

sonunda yapılacak Yeterlik Sınavına giremezler!!!

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



Hazırlık Eğitimi Programı sonunda sınavlarda başarısız

olan öğrenciler Eylül ayında gerçekleştirilen muafiyet

sınavına girebilirler.

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı başarı durumu öğrencilerin lisans

öğrenimlerine devam etmelerine engel değildir.

Diğer bir deyişle; başarısızlık durumunda öğrenciler sınıf

tekrarı yapmaz, lisans eğitimlerine devam edebilirler.

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



Hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not

Ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



Hazırlık Sınıfları’na kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfı

öğretiminin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde kayıtlı

olduğu fakülte/yüksekokula dilekçe ile başvurarak uygun

görülmesi halinde hazırlık sınıfından ayrılabilirler.

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



Herhangi bir nedenle İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına devam

etmeyenler ancak 2019-2020 Akademik Yılı Güz

Döneminde lisans öğrenimlerine

başlayabilirler. 

DETAYLI BİLGİ

https://ydyo.bartin.edu.tr/hazirlik-siniflari/hazirlik-siniflari-yonergesi.html

ÖNEMLİ!!!

ATTENTION!!!



DEĞERLENDİRME

(ASSESSMENT)



a)Yarıyıl başarı notu; ara sınav notunun %40’ı, kısa sınavların ve dönem

içi çalışmalarının (ödev, proje, sınıf içi katılım vb.) %60’ı katılarak,

b)Yıl içi başarı notu; birinci yarıyıl başarı notunun %50’si ve ikinci yarıyıl

başarı notunun %50’si katılarak,

c)Yılsonu başarı notu; yıl içi başarı notunun %60’ı, yılsonu sınavının

%40’ı katılarak hesaplanır.



Öğrencilerin hazırlık programını başarıyla tamamlamış

sayılabilmesi için yıl içi ve yılsonu başarı notlarının her

birinin 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.



Sınav tarihleri, ders programları ve diğer etkinliklerle

ilgili güncel duyurular için düzenli aralıklarla bölümümüz

web adresini ziyaret etmelisiniz:

https://ydyo.bartin.edu.tr/



ÜNİVERSİTE HAKKINDA

(ABOUT UNIVERSITY)



Üniversitemiz yerleşkelerine ulaşım belediye otobüsleri ile

sağlanmaktadır.

Şehir merkezinden Ağdacı yerleşkesine otobüsler ile 10-15

dakikada, Kutlubey yerleşkesine ise 20 dakikada ulaşmak

mümkündür.

ULAŞIM (TRANSPORT)



Üniversitemiz Ağdacı yerleşkesinde öğrencilerimizin

ihtiyaçlarına uygun bir kütüphanemiz bulunmaktadır.

Ayrıca bu yıl itibari ile yapımı tamamlanacak ve Batı

Karadeniz’in en büyük kütüphaneleri arasında yerini alacak

olan Kutlubey Merkez Kütüphanemiz yakında hizmete

girecektir.

KÜTÜPHANE (LIBRARY)



Üniversitemizde 32 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır.

Ancak bu sayı her geçen dönem artmaktadır. Öğrencilerimiz

seçecekleri danışmanları ile farklı ilgi alanlarında yeni kulüpler

kurabilmektedir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 

(STUDENT CLUBS)



Üniversitemiz Mediko-Sosyal Merkezi’nde çalışan doktor, diş

hekimi, diyetisyen ve psikolog tüm öğrencilerimize hizmet

vermektedir.

SAĞLIK HİZMETİ
(MEDICAL SERVICE)



RİMER



Bartın Üniversitesi Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER), yönetim ile

üniversite mensupları arasındaki iletişim kanallarını sürekli açık tutmak

ve Rektörlüğe müracaatların 24 saat gerçekleşmesini mümkün kılmak

amacıyla kurulmuş bir sistemdir.

RİMER ile şikâyet, talep, görüş ve öneriler web sitesi üzerinden

oluşturulan panelden kolayca iletilebilir.

RİMER



YURT DIŞI İMKANLARI
(STUDENT MOBILITY FOR STUDIES)



Kurulduğu yıldan itibaren öğrencilerine yurtdışı eğitim imkânları sunan

üniversitemizin 3 farklı kıtada bulunan 80’i aşkın üniversite ile Erasmus

ve Mevlana hareketlilik anlaşması bulunmaktadır.

Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz, Avrupa Birliği Program

ülkelerinde Erasmus hareketlilik projeleri ile her eğitim kademesi için 12

aya kadar eğitim alma veya staj görme imkânına da sahiptir.

YURT DIŞI İMKANLARI
(STUDENT MOBILITY FOR STUDIES)



Üniversitemizde her ay düzenlenen konferanslar, seminerler ve

konuşmalara ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Programları

https://w3.bartin.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Bartın Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro ve konser etkinliklerine

katılabilirsiniz.

SOSYAL HAYAT
(SOCIAL FACILITIES)

https://w3.bartin.edu.tr/






Bartın Üniversitesi öğrencilerini güvenli ve huzurlu bir şehir

beklemektedir.

Bunun yanı sıra Bartın ili ve çevresi tam bir doğa harikasıdır.

Amasra, Kurucaşile, İnkumu gibi eşsiz alanlarda denize girebilirken

aynı zamanda etrafımızı çevreleyen ormanlarda kaliteli zaman da

geçirebilirsiniz.



Adres: Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokul Binası 3. Kat 

74100 Merkez/BARTIN

Telefon: 0378 223 50 50

Fax: 0378 223 50 42

E-mail: ydb@bartin.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ
(CONTACT)



2018-2019 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA 

HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİZ…

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU



Teşekkür Ederiz.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Bartın / Türkiye

Tel: (0378) 223 55 00 ● Faks: (0378) 223 5042

www.bartin.edu.tr   info@bartin.edu.tr


