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*Önemli: Bu program isteğe bağlı bir alternatiftir. Zorunlu bir program 

DEĞİLDİR 

Bu program, içerik ve uygulama yönünden Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü (Hazırlık) programının isteğe bağlı ücretli 

bir alternatifidir. Programa ileriki yıllarda KTÜ Lisansüstü programlarına başvurmayı planlayan adaylar ile Hazırlık Sınıfı programına 

kayıt yaptırmış tüm Lisansüstü öğrencileri katılabilir. Bu programı başarı ile bitirenler başka bir sınava katılmaya gerek olmadan 

Hazırlık sınıfından muaf sayılır. 

 

Programa katılan adaylar Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulama yönergesi çerçevesinde sunduğu tüm 

koşulları, bu alternatif program için ödenecek ücreti ve gerekli hallerde yapacağı değişiklikleri şimdiden kabul etmiş sayılır. 

 

Bu program için kayıtlar online olarak yapılır. 

 
Bu programın tüm dersleri ve seviye sonu değerlendirmeleri online olarak yapılacaktır. 

 

* Diğer Hazırlık Sınıfı Muafiyet alternatifleri için, bkz. ydyo/ktu.edu.tr/yönetmelikler 
 
 

 
Eğitim Gün ve Saatleri : 

 

PAZARTESİ 17.30- 19.30 
SALI 17.30- 19.30 

ÇARŞAMBA 17.30- 19.30 
PERŞEMBE 17.30- 19.30 

 

 

Dersler: 
 

Haftada 16 ders (Uzaktan eğitimde bir ders 25 dakikadır) ve güz ile bahar dönemlerinde 13’er hafta boyunca "Main Course" 

dersleri tüm dil becerilerinizi geliştirecek nitelikte Yabancı Diller Yüksekokulunun seçtiği “English File” kitap seti ve online 

yazılımı ile işlenecektir. 

 
 

 

Ölçme ve Değerlendirme: 
 

Değerlendirme ve başarı notu hesaplanması online ödevlendirmeler ile yapılır. Öğrenciler program başlamadan 

önce kitaplarını temin ederler. Kitaplardaki online şifreler ile kendi sınıflarına kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırdıkları 

sınıftaki online çalışmaları bitirir ve bu çalışmalar ile notlandırılırlar. Kitap temini için 

yaprakkitabevi_samsun@hotmail.com adresine e- posta yolu ile ulaşabilirsiniz. 

mailto:yaprakkitabevi_samsun@hotmail.com
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Kurs Dönemi: 
 

(Güz Dönemi için) (Bahar Dönemi kayıtları ayrıca alınacaktır.) 
 

Başlangıç tarihi: 19 Ekim 2020 Bitiş tarihi: 14 Ocak 2021 
 

Başvuru (Kayıt)Tarihleri:   09 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020 
 

*Kontenjanların dolması halinde başvuru sırası esas alınacaktır. 
 
 
 

Ücretlendirme: 
 

Kayıttan önce 1750 TL (Taksit yapılmaz) ödeme yapılır. Bu ücret dönemlik ücrettir. 
 

HESAP ADI: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ – ZİRAAT BANKASI ÜNİVERSİTE ŞUBESİ (Mutlaka açıklama 

kısmını doldurunuz) HESAP (IBAN) NO: TR 8300 0100 1225 1182 5144 5010 

AÇIKLAMA: YDYO İsteğe Bağlı Yüksek lisans/ Doktora A1-A2-B1 PROGRAMI 
 
 

 

Not: Dersler başladıktan sonra kurstan ayrılmak isteyenlere kayıt parası geri ödenmez. Dönemin 

herhangi bir aşamasında programdan ayrılmak isteyen katılımcı dönem ücretinin tamamını 

ödemekle yükümlüdür. Ders materyallerini öğrenciler temin eder. 

 
 
 

Kayıt: 
 

Bu programa kayıt yaptırmak için; 
 

1. Ödeme yaptığınıza dair DEKONT’un resmi ya da online makbuzu ile 
 

2. ydyo.ktu.edu.tr/duyurular sekmesinden indireceğiniz kayıt formunu 
 

EL İLE DOLDURUP, ISLAK İMZALI OLARAK taratıp, pdf formatında muratozturk@ktu.edu.tr adresine 

göndermeniz yeterli olacaktır. Teyit için e posta yolu ile size dönüş yapılacaktır. 
 

Kayıt formunu indirmek için tıklayınız. 
 
 

İletişim: 

0462 377 44 36 
ydyo.ktu.edu.tr 
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