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Yabancı Diller Yüksekokulu 

 

Kısmi Zamanlı – (Tutor) Akran Öğrenmesi Programı Kapsamında 

Öğrenci Çalıştırma ile ilgili İlan 

 

Yükseköğretim Kurumları Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca kısmi 

zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı uygulanacaktır.  

 

Tutor (Akran Öğrenmesi) Programının amacı; lisans eğitimine devam eden öğrencilerden 

seçilecek Tutor (Akran Danışmanı) öğrencilerinin Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim 

gören öğrencilere söz konusu program kapsamında rehberlik, danışmanlık, yabancı dil öğrenim 

sürecine destek olmalarıdır. Tutor (Akran Danışman) öğrencinin görevi, Tutor olarak 

görevlendirildiği dersin öğretim elemanı ile işbirliği halinde teorik dersin küçük gruplar halinde 

tekrar yapılması ve sorulara cevap aranması, dersle ilgili alıştırmalarının yapılması, öğrenme 

stratejilerinin aktarılması, dört temel dil becerileri konusunda öğrencilere rehberlik edilmesi, 

uygulama derslerinde öğrencilere ders desteği sağlanması, çalışma gruplarında projelerde 

öğrencilere destek verilmesi ve rehberlik edilmesi şeklindedir.  

 

Tutor (Akran Öğrenme) programı, “… teorik dersi tamamlayıcı, destekleyici niteliktedir. Bu 

çerçevede ilgili alanda uygulamaya yönelik beceriler kazanılması ve geliştirilmesi esas alınır. 

Bu yöntem çerçevesinde öğrenciler, aynı zamanda sınavlara da hazırlanma şansı bulmakta ve 

daha tecrübeli öğrencilerin henüz üniversiteye yeni başlamış olan öğrencilere bilgi aktarımına 

da zemin hazırlamaktadır”. 

 

“Tutor (Akran Öğrenmesi) uygulaması, sadece derslerin tekrarıyla sınırlı kalmamakta, 

üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere yol gösterecek ya da tavsiyelerde bulunacak 

birtakım etkinlikleri de içerebilmektedir (Tanışma toplantılar, danışmanlık ve rehberlik 

faaliyetleri, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin organize edilmesi vb…)”. 

 

Tutor (Akran Danışman)’lara yönelik Eğitim Programı  

Tutor (Akran Danışman) olarak seçilen öğrencilere 01.11. – 05.11.2021 tarihleri arasında 

sertifikalı Tutor – Eğitimi verilecektir ve süreç hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Eğitim 

programı çevrimiçi olarak akşam saatlerinde gerçekleşecektir. (Eğitim Takvimi 25.10.2021 

tarihinde duyurulacaktır)  

 

Tutor (Akran Danışman) olarak seçilen öğrenciler ayda 30 saat görev yapacaklardır.  

Saat başı ücreti 29,81TL’dir.  

 

Kontenjan: 88 öğrenci  

Başvuru Tarihleri: 22-27 Ekim 2021 saat 12.00’ye kadar  

Mülakat Tarihi: 28.10.2021 

(Mülakat 3 dakikalık çevrimiçi görüşme şeklinde gerçekleştirilecektir.) 

 



Başvuru Şartları:  

 

 Üniversitemizin herhangi bir bölümünde 1. Sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf öğrencisi olmak 

 Akademik başarı (bölüm derslerinde başarılı olmak) 

 İyi derecede Almanca dil bilgisine sahip olmak  

 Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak  

 

 

Kısmi zamanlı-Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı kapsamında çalışmak isteyen adayların, 

ilgili başvuru evrakları ile birlikte  bu link üzerinden son başvuru tarihine kadar müracaat 

etmeleri gerekmektedir. Başvuruları değerlendirilen adaylar, mülakata çağrılacaklardır.  

 

İstenen Belgeler:  

 

 Başvuru dilekçesi  (SKS Sayfasında bulunan Form 2 - imzalı)  

 Motivasyon yazısı  

 Transkript 

 

Bilgi için: ydyo.mudurluk@tau.edu.tr 

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü  

 

 

22.10.2021  

https://forms.gle/YWuLNE8ywmA2j38VA
http://sks.tau.edu.tr/tr/kismi-zamanli-ogrenciakran-ogrenme-programi-formla

