
                                                    

 

                    

                          BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

                      YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  

                               YABANCI DİL KURSLARI 

 

                     

YDS Kursu 

 
Bu kursumuzun amacı kursiyerleri eski adıyla ÜDS/KPDS olan YDS’ye hazırlamaktır. Hafta içi veya hafta sonu 

seçenekleriyle toplam 16 hafta süren programımızda her hafta farklı gramer konularına değinilir, kelime bilgisi 

geliştirilir, okuma stratejileri verilir ve geliştirilir. Bununla birlikte farklı soru tipleri çıkmış sorular eşliğinde 

analiz edilir. Hafta içi ve hafta sonu 6 saat eğitim verilen programda dersler süresince gramer/kelime bilgisi ve 

kullanımı, okuma stratejileri, soru tipleri, çıkmış soruların analizi ve çözümü üzerinde durulmaktadır.  

 Bu programa katılmanın ön şartı katılımcıların kurumumuz tarafından yapılan seviye tespit sınavında en az 

B1 seviyede İngilizce bilgisi olduğunu göstermeleridir. 

                                           

 Kursumuz YDS sınavına yönelik 100 saatlik bir programdır. 

 

 Kurs ücreti kişi başı “900 TL”dir.  

 
 Kursumuzda hafta içi ve hafta sonu seçenekleri bulunmaktadır. Hafta içi (Salı-Cuma) 3’er saat (18.00/20.45); 

hafta sonu (Cumartesi-Pazar) 3’er saat (9.00/12.45) ders yapılacaktır.  

 
 Kursun başlangıcı, hafta içi grupları için 30.11.2015; hafta sonu grupları için 05.12.2015 tarihleridir. 

 

 Ders kitapları kurs ücretine dahil değildir. 

 

 Kayıt yaptıracak bireyler kurs ücretini Ziraat Bankası Bursa Şubesine ilgili kurs ücretini yatırdıktan sonra 

gerekli belgeler (2 adet fotoğraf, banka dekontu, öğrenci kimlik kartı/personel kimlik kartı, nüfus cüzdanı 

fotokopisi) ile Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine (Yıldırım Yerleşkesi) başvurmaları 

gerekmektedir. 

 
 En az 10 kişilik kayıt gerekmektedir. Aksi takdirde kursun başlangıç tarihi ertelenebilir. 

 
 Dersler Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi’nde olacaktır. 

 

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

 
 Kursların herhangi bir sebepten dolayı açılamaması halinde kurs ücreti iade edilmektedir. 

 

 Ziraat Bankası kredi kartına taksit imkânı mevcuttur. 

 

Hesap Bilgileri: 
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

T.C. ZİRAAT BANKASI BURSA ŞUBESİ 

 

IBAN NUMARASI: TR69 0001 0000 6059 1349 67 5001 

 

NOT: DEKONTUN AÇIKLAMA KISMINDA; 

 

"BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ................... KURS ÜCRETİ" İFADESİ YER ALMALI VE DEKONTUN, ADAYA 

AİT AD SOYAD VE TC KİMLİK NUMARASI GİBİ BİLGİLERİ İÇERMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. 


