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Misyon

Hızla gelişen dünyada değişen öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ve Avrupa Ortak Dil 
Ölçütleri çerçevesinde ön görülen dil becerilerine bağlı kalarak; öğrencilerin ön lisans/lisans 
öğrenimleri süresince ve sonrasında hem yazılı hem sözlü olarak kendilerini en iyi düzeyde 
ifade edebilen; kültürel, sosyal ve mesleki yönden İngilizce iletişimde yeterli donanıma sahip 
olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülke çapında yabancı dilde eğitim ve öğrenim 
kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmanın yanı sıra; dünya ülkelerinden gelen öğrencilere, 
bireysel, toplumsal, mesleki ve eğitim alanlarında gereksinim duyacakları sözlü ve yazılı yabancı 
dil becerilerini kazandırma imkânı sağlamak, dünya standartlarında, üst düzey yabancı dil 
eğitimi sunmaktır.

Mission

Considering the changing students’ needs in the rapidly developing world and adhering to the 
language skills prescribed within the framework of the Common European Language Criteria, 
our mission is to enable the students to express themselves at the best level both verbally and in 
writing during and after the students’ associate / undergraduate education, and to ensure that 
they are equipped to communicate in English in cultural, social and professional terms.

Vision

As School of Foreign Languages, our vision is to contribute to improving the quality of education 
and training in foreign languages throughout the country, to provide students from countries 
worldwide with the opportunity to gain the oral and written foreign language skills they will need 
in individual, social, professional and educational fields, and to provide world-class, high-level 
foreign language education.

PROGRAM HAKKINDA
ABOUT THE PROGRAM



İngilizce Hazırlık Programı
English Preparatory Program

“Sadece başka bir dilde düşünmeyi öğrenmek, kendi 
kültürünüzü daha iyi bir bakış açısıyla görmenizi sağlar.” 

 “Just learning to think in another language allows you 
to see your own culture in a better viewpoint.”
Gates McFadden

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun hedefi, 
uluslararası geçerliliği tanınan yeterlilikler 
çerçevesinde İngilizce eğitimi vermektir. 
Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçlarına göre 
planlanan İngilizce Hazırlık Programı, Avrupa 
Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına 
göre A1, A2, B1, B2 olmak üzere dört seviyeden 
oluşmaktadır.

The aim of School of Foreign Languages is to 
provide students with English education within 
the framework of internationally recognized 
qualifications. Our English Preparatory 
Program, which is planned according to 
the foreign language needs of the students, 
consists of four levels, A1, A2, B1, B2 according 
to the CEFR.
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Sevgili Öğrencilerimiz, 

İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller 
Yüksekokuluna Hoş geldiniz! Üniversite hayatı 
bir başka, üniversite arkadaşlıkları paha 
biçilemez, hocalarımın bende emeği büyüktür 
diyeceğiniz bir bölümün ilk aşamasındasınız. 
Bunların başlama noktası olan İngiliz Hazırlık 
Programında bizimle olduğunuz için çok 
mutluyuz. 
Amacımız, öğrencilerimizi, dil becerileri 
gerektiren meslek ve kariyer planlarına yönelik 
hazırlamaktır. Derslerimiz, dil öğrenme sürecini 
değerli ve keyifli bir deneyim haline getirmeye 
önem veren, iyi iletişim kurabilen, destekleyici 
ve motivasyonu yüksek, nitelikli akademisyenler 
tarafından verilmektedir.
Yeni bir dil öğrenmek emek ve zaman ister. 
Umuyoruz ki her öğrencimiz değerli hisseder ve 
bizimle geçirdikleri zamandan faydalanabilirler. 
İngilizce Hazırlık Programına ilişkin daha fazla 
bilgi edinmek için sizi web sayfamızı ziyaret 
etmeye davet ediyoruz.
Öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatlarında 
üretken ve başarılı bir dönem dileriz.

Öğr. Gör. Merve Turhan

Dear Students,

Welcome to School of Foreign Languages!
You are at the first stage of a chapter where you 
will say that my university professors have a 
great asset for me, that university life is unique 
and university friendships are invaluable. We are 
very happy that you are with us at the English 
Preparatory Program, which is the starting point 
for these opportunities.
Our aim is to prepare students for professions 
and career plans requiring effective language 
skills. The courses are taught by qualified 
academic staff, who are supportive and highly 
motivated, can communicate well and care 
about making your language learning process a 
worthwhile and enjoyable experience.
Learning a language takes time and effort. We 
hope that each of our students will feel valuable 
and can benefit from the time they spend with 
us. We invite you to explore our website to learn 
more about the preparatory program.
Wishing you all a productive and successful 
academic year.

Lecturer, Merve Turhan 

2018 yılında Mekatronik Mühendisliği 
İngilizce bölümünü seçtim. Herkesin bildiği 
gibi küresel bir dünyada yaşıyoruz ve 
mesleğimi uluslararası düzeyde yapabilmek 
için İngilizce çok önemlidir. İstanbul 
Gedik Üniversitesini hem İngilizce hem de 
mühendislik eğitimindeki değerli akademik 
kadrosu için seçtim. İngilizce okuma,yazma, 
konuşma konusunda kapsamlı bir şekilde 
kendimi geliştirdim. Bu yüzden hazırlık 
programını içtenlikle önerebilirim. Hazırlık 
öğrencilerine tavsiyem kendilerine sağlanan 
tüm imkânlardan yararlanarak kendilerini 
geliştirmeleridir.

In 2018, I chose mechatronics engineering 
in English. As everyone knows, we live in 
a globalized world. I knew that knowing 
English is very important to make our 
profession at an international level. I chose 
İstanbul Gedik University for its valuable 
academic staff both in English education and 
engineering education. I improved myself 
comprehensively in reading, writing and 
speaking. So I can sincerely recommend 
the preparatory program. My advice to prep 
students is to improve themselves by taking 
advantage of all the opportunities provided to 
them.

Berk Demirci
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Department’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Dört dil becerisine odaklanmak: Okuma, 
Yazma, Dinleme ve Konuşma
Konuşma Kulübü
Online LMS aktiviteleri
Müfredat dışı etkinlikler
Ders içi ve sonrası destek

Experienced academic staff
Focusing on integrated skills: Reading, 
Writing, Listening and Speaking
Speaking Club
Online LMS activities
Extracurricular activities  
In- and After- course support

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PROGRAM
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Anestezi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)      

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret (İngilizce)

Elektrik

Elektrik (İ.Ö)

Grafik Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Makine

Mekatronik

Mekatronik (İ.Ö)

Mimari Restorasyon

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Polimer Teknolojisi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö)

Su Altı Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö)
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