
 

 

 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

YAZ OKULU ve B2 YAZ KURSU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

 

 

 

1. Yaz okulu dersleri hangi seviyedeki öğrenciler için açılacaktır? 

 Yaz okulu, yeterli başvuru sayısı olması durumunda A2 ve B1 öğrencileri için açılacaktır. 

 

2. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için yaz dönemi kayıtları hangi tarihler arasında 

yapılacaktır? 

 Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler için yaz dönemi kayıtları akademik takvimde 

belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

 

3. Yaz Okuluna katılmak zorunlu mudur? 

 Hayır, Yaz Okuluna katılmak isteğe bağlıdır. 

 

4. Yaz okulu ücretli midir? 

 Yaz okulu ücrete tabi olup bursluluk durumuna bakılmaksızın her öğrenci için standart 

fiyattır ve ücret Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.  

 

5. Yaz okulu dersleri hangi tarihler arasında yapılmaktadır? 

 Yaz okulu dersleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

 

6. Yaz okulu dersleri günlük kaç saat olarak yapılacaktır? 

 Yaz okulu dersleri haftada 5 gün ve günlük 5’er saat olacaktır. 

 

7. Yaz okulu derslerine devam zorunluluğu var mıdır? 

 Evet, Yaz Okulu derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.  

 Devamsızlıktan kalan öğrenciler final sınavına ve 3-4 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan 

B2 Sınavına giremezler. 

 

8. Yaz okulu dersleri nerede yapılacaktır? 

 Yaz okulu dersleri yüz yüze olarak Güllük Yerleşkesinde gerçekleşecektir. 

 

9. Yaz okulu final sınavları hangi tarihlerde yapılacaktır? 

 Yaz okulu final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 

YAZ OKULU HAKKINDA; 



 

10. 3-4 Ağustos 2022 tarihindeki B2 sınavına hangi öğrenciler girebilecektir? 

 Yaz Okulu derslerine %80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler girebilir. 

 

11. A2 seviyesindeki öğrenciler yaz okulu sonundaki B2 Sınavına girebilir mi? 

 Hayır, A2 seviyesindeki öğrenciler sadece 23-24 Ağustos 2022 tarihindeki B2 Sınavına 

girebilecektir. 

 

12.  Yaz okulunda devamsızlıktan kalan öğrenciler hangi tarihte B2 sınavına girecektir? 

 23-24 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan B2 sınavına girecektir. 
       

 

 

1. Yaz kursu dersleri hangi seviyedeki öğrenciler için açılacaktır? 

 B2 seviyesinde başarılı olamamış,  

 B1 seviyesini başarıyla tamamlamış  

 2-3 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek B2 Sınavını geçemeyen öğrencilerimiz B2 yaz 

kursuna  katılacaklardır.    

 

2. B2 yaz kursu ücretli midir? 

 B2 yaz kursu ücretsizdir.     

 

3. Yaz kursu derslerine devam zorunluluğu var mıdır? 

 Evet, B2 Yaz Kursu derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.  

 

4. Yaz kursu dersleri hangi tarihler arasında yapılmaktadır? 

 Yaz kursu dersleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. 

 

5. Yaz kursu dersleri nerede yapılacaktır? 

 B2 yaz kursu çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. 

 

6. B2 seviyesindeki öğrenciler hangi koşullarda B2 sınavına girebilecekler? 

B2 YAZ KURSU HAKKINDA; 



 B2 kursunda % 80 devam koşulunu sağlayan öğrenciler 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde 

gerçekleşecek olan B2 Sınavına girme hakkı elde edeceklerdir. 

 

7. Yaz okulunda devamsızlıktan kalan öğrenciler hangi tarihte B2 sınavına girecektir? 

 23-24 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan B2 sınavına girecektir. 

 
 

 
 


