
 

2. Yıl Hazırlık Eğitimi ile İlgili Duyuru 
2022-2023 eğitim-öğretim yılında bir dönem (güz) hazırlık sınıfı derslerine/i devam 

(tekrar) edecek olan B2 ve C1 seviyedeki öğrencilerin dikkatine 

 

06.08.2021 tarih ve 2021/72 sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı uyarınca 2021-2022 

eğitim-öğretim yılı sonunda Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında dil yeterliğini 

sağlayamayan öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Almanca hazırlık eğitimlerini, 

online eğitim platformu materyalleri ile uzaktan eğitim kapsamında alabilecektir.  

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında A1, A2 

ve B1 kurlarında başarı sağlayamayan öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılanda eğitim 

tüm kurlarda tamamen yalnızca online materyaller ile uzaktan eğitim ile yapılacaktır.  

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında B1 ve B2 

kurlarında %80 devam ve başarı şartını sağlayan ile C1 kurundaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim-

öğretim yılı hazırlık eğitimi programı kapsamında Yüksekokulumuza dilekçe ile başvuruda 

bulunmak şartı ile bir dönem (güz yarıyılı) hazırlık sınıfı derslerine/i devam (tekrar) 

edebilirler.  

 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında hazırlık eğitimi programı B1 ve B2 kurlarında %80 

devam ve başarı şartını sağlayan ile C1 kurundaki öğrencilerden 2022-2023 eğitim-öğretim 

güz yarıyılında 1. ve 2. kur dönemlerinde (19.09.2022-30.12.2022 tarihleri arasında) yüz 

yüze eğitim + uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim biçiminde Almanca hazırlık sınıfı 

derslerine/i devam (tekrar) etmek isteyen öğrencilerin aşağıda yer alan başvuru katılım 

formu linki üzerinden 06.09.2022 tarihi saat 23.59 kadar ıslak imzalı dilekçe ile 

Yüksekokulumuza müracaat etmeleri önemle rica olunur.   

  

Söz konusu müracaat tarihleri dışında yapılacak olan başvuru ve talepler dikkate 

alınmayacaktır.  

  

Not: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonunda dil yeterliğini sağlayamadığı için 2022-2023 eğitim-öğretim 

yılında eğitim tüm kurlarda (A1-A2-B1-B2-C1-TestDaF Sınav Hazırlığı) tamamen online materyaller  ile 

uzaktan eğitimle ve dilekçeyle bir dönem (güz yarıyılı) 2. yıl derslere devam (tekrar) edecek öğrenciler 

her eğitim-öğretim yılı /yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 

46 ncı maddesine göre katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmaları şartı ile hazırlık sınıfı ders 

kaydı yapılır. Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmayan 

öğrenciler, söz konusu eğitim-öğretim yılında / yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar, derslere 

(yüz yüze, uzaktan eğitim) devam edemezler, online materyaller  ile uzaktan eğitim platformundan 

yararlanamazlar ve sınavlara giremezler. 
 

 

Başvuru katılım formu linki:  2022-2023 eğitim-öğretim yılında bir dönem (güz) hazırlık 

sınıfı derslerine/i devam (tekrar) etmek isteyen B2 ve C1 seviyedeki öğrenciler için katılım 

formu 

  

 Genel Dilekçe Formu   

 

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü   
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