
2019 BAHAR DÖNEMİ YÖKDİL-1 ve YDS-1 KURS İLANI 

Bahar döneminde yapılması planlanan YÖKDİL ve 24.03.2019 tarihinde yapılacak olan YDS İngilizce 

sınavları için hazırlık kursu açılacaktır.  

İlan detayları; 

 Kurs sorumlu öğretim elemanı: Ü. Ferit ALDIM 

 Kurs süresi:  05 Ocak 2019 – 23 Mart 2019 (YÖKDİL ileri tarihte yapılacaksa, kurs tarih ve planlaması 

uzatılacaktır.) 

 Kurs ders günleri ve saatleri: 

- Salı :    18:00 – 20:45   (3 DERS SAATİ) 

- Perşembe: 18:00 – 20:45  (3 DERS SAATİ) 

- C.tesi:    09:30 – 12:30   (3 DERS SAATİ) 

- Pazar:     09:30 – 12:30   (3 DERS SAATİ) 

 Ders Planı (geçici):  

- 1. 4 hafta, konu anlatımı ve soru çözümleri, çeviri, okuduğunu anlama (OCAK) 

- 2. 4 hafta, soru çözümü, okuduğunu anlama (ŞUBAT) 

- 3. 4 hafta, soru çözümü, deneme çözümleri, alanlara dönük ilave dersler (MART) 

 Ders programı: YÖKDİL sınav tarihi YDS sınav tarihinden (24.03.2019’dan önce olursa) erken bir tarih 

olarak belirlenirse, kurs içeriği planlı olarak değiştirilecektir. İleri tarihli ilan edilirse (24.03.2019 sonrası) 

kurs içeriği genişletilecektir. 

 Materyal: Tüm ders materyalleri kurs bünyesince sağlanacaktır. 

 Derslik konumu: Mühendislik Kampüsü, Yazılım Mühendisliği derslikleri (Biyomühendislik Binası zemin 

kat) 

 İLK DERS GÜNÜ: ( İçerik Tanıtımı, Seviye Sınavı, Konu Girişi): 05.01.2019 Cumartesi 09:30 

 Kursiyer kontenjanı: 30 (kayıt esnasında öncelik yoktur, herkes başvuruda bulunabilir.) 

 Kursiyer kabul seviyesi: temel üstü düzeyde “sınav odaklı” İngilizce yeterliliği 

 Kurs ücreti: 1000 tl (peşin ya da 2 taksit şeklinde, 500 tl kesin kayıt esnasında, 500 tl takip eden ilk ayda) 

 Kesin kayıt kursa katılmayı ve kurs ücretini eksiksiz, zamanında, ödemeyi taahhüt olarak gösterir. 

 

 HESAP NO / IBAN:         TR88 0001 0015 8675 5028 4150 16    -     Ziraat Bankası 

     AÇIKLAMA KISMINA KURS ADI VEYA DERS SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI ADI 

YAZILMALIDIR. 

ÖNEMLİ NOTLAR 

1. Ücret yatırma işlemi öncesi MUTLAKA bilgi alınız ve sadece ön kayıt yaptırınız kesin kayıt 

için sizlere bilgi verilecektir.  

2. Kurs içeriği ile ilgili olarak Kurs sorumlusu* ile diğer idari süreçler ile ilgili olarak FÜSEM* 

ile irtibata geçiniz. 

3. Ön kayıt öncesi; seviye, ders içeriği, planlama ile ilgili olarak ders hocası ile mutlaka görüşün. 

4. Ön kayıt sonrası, kayıt sırasına göre kesin kayıtlar “02-09 Ocak 2019” tarihleri arası 

alınacaktır. 

5. Kesin kayıt esnasında ücreti FÜSEM banka hesabına dekont karşılığı yatırın ve dekontu 

FÜSEM’e teslim edin. 

İLETİŞİM:  

- Kurs Öğretim Görevlisi Ü. Ferit ALDIM /// Dahili Hat: 5556 (424 237 00 00-5556) 

- Kurs Öğretim Görevlisi Mail: faldim@firat.edu.tr 

 

- FÜSEM: Dahili Hat : 6512 (4242370000-6512) (0 (424) 212 89 75) 

- FÜSEM Mail: bilgi@efusem.com  

mailto:faldim@firat.edu.tr
mailto:bilgi@efusem.com

