
 

 

 

 

 

A) ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) KURS AÇIKLAMALARI:  

 
1. Çevrimiçi yabancı dil kursları Microsoft uygulaması üzerinden yapılacaktır. Dersi yürütecek öğretim elemanı 

WhatsApp-Grubu oluşturacak olup, tüm duyuruları buradan paylaşacaktır. 

 

2. Çevrimiçi derslere katılmak için internet bağlantısı, kamera, kulaklık ve mikrofon gerekmektedir. Çevrimiçi derslere 

cep telefonu ile katılmak mümkündür. 

 

3. Çevrimiçi dersler esnasında tüm öğrencilerin kameralarını açık tutması gerekmektedir ve kurslara %80 katılım 

zorunluluğu vardır. 

 

4. Çevrimi içi dersler Yabancı Diller Yüksekokulu’nun izni olmadan kaydedilemez ve başkasıyla paylaşılamaz. Aksi 

davranışta bulunanlar ile ilgili yasal işlemler yapılır. 

 

5. Kurs bitirme sınavları da gözetmen denetiminde e-sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav esnasında kamera ve 

mikrofonlarınızın açık olması gerekmektedir. Bitirme sınavlarında yapılacak konuşma sınavları kayıt altına alınacaktır. 

 

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

başvurusunda bulunan adaylar 05 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurularını iptal edebilirler. Bu tarihten sonra iptal 

işlemleri yapılamamakta ve ücret iade edilmemektedir. 

 

B) KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Online kayıt işlemleri için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

 

1. Daha önce Yabancı Diller Yüksekokulu kurslarına katılmayan veya geçerli bir seviye belgesi olmayan katılımcıların 

Online Seviye Tespit Sınavına katılmaları gerekmektedir. Sınav sonuçları katılımcılara SMS ile bildirilecektir. Dersler 

başladıktan sonra dersi yürütecek öğretim elemanları ilk hafta içerisinde seviyesi uygun olmayan katılımcıları bir alt 

veya bir üste kura yönlendirebilir. A1 Düzeyinden başlayacak olan katılımcıların Seviye Tespit Sınavına girmelerine 

gerek yoktur. Bu öğrenciler ücret yatırdıktan sonra doğrudan https://forms.gle/9UEdTgDkLRfN1KTS7 adresindeki 

başvuru formunu doldurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. 
 

Genel İngilizce Seviye Tespit Sınavı: https://forms.gle/YRHE4cFTo2QbN29w5  

Almanca Seviye Tespit Sınavı: https://forms.gle/NFkXVCNKZkgspAtq8  

YDS/YÖKDİL Seviye Tespit Sınavı: https://forms.gle/nzXiTK9n4Cdwd9st5  

 

Diğer kursların Seviye Tespit Sınavları için lütfen Öğrenci İşleri ile iletişime geçiniz.  
 

2. Sayfa sonunda belirtilen banka hesabına kurs ücretini yatırınız. Kurs ücretlerine ve banka hesabına 

https://uludag.edu.tr/dosyalar/ydyo/%C3%9CST%20MEN%C3%9C/Kurslar/ucret_2022.pdf adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

 

3. Banka dekontunu PDF ya da JPEG formatında mail olarak ogrenciydyo@uludag.edu.tr adresine gönderiniz. 

 

4. https://forms.gle/9UEdTgDkLRfN1KTS7 adresindeki başvuru formunu doldurunuz. 

 

*** Kurs ücreti ödemesinde açıklama kısmına Ad, Soyad + Yabancı Dil Kurs 

Ücreti yazılması gerekmektedir. 
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C) KURS BİLGİLERİ VE TAKVİMİ 

1. GENEL YABANCI DİL KURSLARI + ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLIK KURSLARI 

Yoğunlaştırılmış Yaz Dönemi Yabancı Dil kurslarımız haftada 20 ders saati (5 gün = 4 gün hafta içi+Cumartesi) 

olmak üzere toplam 6 hafta (120 ders saati) sürmektedir. Dersler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online 

(çevrim içi) olarak gerçekleşecektir. 

Kayıt Dönemi:   01 HAZİRAN – 05 TEMMUZ 2022 

Kurs Tarihi:      18 TEMMUZ – 27 AĞUSTOS 2022       

 

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

Kurs günleri Kurs saatleri Ders Saati 

Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günü 1. Seçenek 13:00 – 16:45 
2. Seçenek 18:00 – 21:45  

4 ders saati 

Cumartesi günü 09:00 – 12:45 4 ders saati 
 

2. YDS/e-YDS/YÖKDİL HAZIRLIK KURSLARI 

Yoğunlaştırılmış Yaz Dönemi YDS/e-YDS/YÖKDİL hazırlık kurslarımız haftada 20 ders saati (5 gün = 4 

gün hafta içi+Cumartesi) olmak üzere toplam 5 hafta (100 ders saati) sürmektedir. Dersler aşağıda belirtilen 

tarih ve saatlerde online (çevrim içi) olarak gerçekleşecektir. 

Kurs Tarihi:      18 TEMMUZ – 20 AĞUSTOS 2022  
 
YDS, YÖKDİL, e-YDS Hazırlık Kursları (100 saat) 

Kurs günleri Kurs saatleri Ders Saati 

Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma günü 1. Seçenek 13:00 – 16:45 
2. Seçenek 18:00 – 21:45  

4 ders saati 

Cumartesi günü 09:00 – 12:45 4 ders saati 

    

D) KAYIT AÇIKLAMALARI 
 
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 
online başvuru formunda https://forms.gle/9UEdTgDkLRfN1KTS7 mevcuttur.  

 

• Kayıt yaptıracak bireylerin kurs ücretini Halk Bankası Bursa Uludağ Üniversitesi Şubesine ilgili kurs ücretini 
yatırdıktan ve online başvuru https://forms.gle/9UEdTgDkLRfN1KTS7 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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