
 

 

 

 

TAKVİM  ve KAYIT   

Güz Dönemi Yabancı Dil kurslarımız haftada 10 ders saati olmak üzere toplam 12 hafta (120 ders saati) 

sürmektedir. Dersler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online (çevrim içi) olarak gerçekleşecektir. 

Kayıt Dönemi:   16 EYLÜL – 20 EKİM 2021 

Kurs Tarihi:      23 EKİM 2021 -  16 OCAK 2022      

 

Genel Yabancı Dil (İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, ARAPÇA, İSPANYOLCA, JAPONCA) Ders Programı 
 (+ TOEFL IBT, TOEIC, TESTDAF) (120 saat) 

Kurs günleri Kurs saatleri Ders Saati 

Cumartesi günü 09:00 – 13:45 5 ders saati 

Pazar günü 09:00 – 13:45 5 ders saati 
*** 01 – 02 Ocak 2021 tarihlerinde ders yapılmayacaktır. 
 

Güz Dönemi YDS hazırlık kurslarımız haftada 10 ders saati olmak üzere toplam 10 hafta (100 ders 

saati) sürmektedir. Dersler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online (çevrim içi) olarak gerçekleşecektir. 

Kurs Tarihi:      23 EKİM 2021 -  26 ARALIK 2021 
 
YDS, YÖKDİL, e-YDS Hazırlık Kursları (100 saat) 

Kurs günleri Kurs saatleri Ders Saati 

Cumartesi günü 09:00 – 13:45 5 ders saati 

Pazar günü 09:00 – 13:45 5 ders saati 

    
AÇIKLAMALAR  

• Yabancı dil kurslarının tamamı çevrim içi (online) yapılacak olup, derslere katılmak için stabil internet bağlantısı, 
kamera, kulaklık ve mikrofon gerekmektedir. Çevrimiçi derslere cep telefonu ile katılmak mümkündür. Çevrim içi 
dersler esnasında tüm öğrencilerin kamera ve mikrofonlarını açık tutmaları gerekmektedir. Daha detaylı açıklama 
ydyo.uludag.edu.tr/kurslar adresindeki online başvuru formunda mevcuttur.  

• Kayıt yaptıracak bireylerin kurs ücretini Halk Bankası Bursa Uludağ Üniversitesi Şubesine ilgili kurs ücretini 
yatırdıktan ve ydyo.uludag.edu.tr/kurslar adresinden online başvuru yaptıktan sonra gerekli belgeleri (banka 
dekontu ve öğrenci kimlik kartı/personel kimlik kartı/nüfus cüzdanı fotokopisi) PDF veya JPEG formatında 
ogrenciydyo@uludag.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Online Başvuru yapan ancak belgeleri mail 
olarak göndermeyen adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmez. 

• Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır ve kontenjanların dolması durumunda ücret iade edilmektedir. 

• Kursların herhangi bir sebepten dolayı açılamaması halinde kurs ücreti iade edilmektedir. 
 

• Hesap Bilgileri: 
Banka Adı  : Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi 
IBAN  : TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07 

*** Kurs ücreti ödemesinde açıklama kısmına Ad, Soyad + Yabancı Dil Kurs Ücreti yazılması 
gerekmektedir. 
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