
 العربية لألتراك
(Rehber Abla’lara Özel) 

2022 YILI YAZ DÖNEMİ “TÜRKLER İÇİN ARAPÇA DİL KAMPI” BAŞVURU FORMU 
Öğrencinin Adı, Soyadı  Baba Adı ve Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  Mesleği  

Doğum Tarihi  Cep Telefonu  

Doğum Yeri  Anne Adı ve Soyadı  

e-posta adresi  Mesleği  

Cep Telefonu  Cep Telefonu  

Fakültesi ve bölümü  Bir Cümle İle Kursa Katılma 

Sebebi 

 

YKS(TYT, AYT, YDT) 

PUANI 

      En başarılı olduğunuz 3 dersin 
   adını yazınız. 

 

Mezun olduğu Lise  Sağlık problemi var mı? 

Evet ise, nedir ve kullandığı ilaç 

var mıdır? 

 

İstanbul’da ikamet yeri  

Daimi İkamet Adresi  Sigara Kullanıyor musunuz?  

• Kampa katılmak isteyen her öğrenci bildirilen hesaba 200 ₺ yatırıp dekontu ile birlikte“ Müracaat Formu”nu 2022arapcadilkampi@gmail.com adresine göndermesi 

halinde değerlendirmeye katılarak ödev grubuna dahil edilir. Bundan sonra ödev gurubu çalışmalarına zaruri olmayan her hangi bir sebeple katılmayan 

öğrencinin yatırdığı bu ücret geri iade edilmez. Ödev gurubuna katılıp başarılı olan öğrenci kampa katılma hakkı elde ettiğinde yatıracağı kurallara 

uyma teminatından, yatırmış olduğu 200 ₺ düşülerek kalanı yatırıp tamamlar. Kampa katılmaktan vaz geçen öğrenciye de yatırdığı bu ücret geri iade 

edilmez. 

• Kamp süresince, sabah namazını müteakip başlayan günlük hayat, yatsı namazına kadar değişik aktivitelerle devam eder. 

• Kamp süresince tablet, dizüstü bilgisayar, Türkçe kitap, sözlük vs. kullanımına müsaade edilmez. 

• Düzenlenen tatbikat gezileri dışında izin kullanılmıyor, cep telefonu kullanılmasına izin verilmiyor, ziyaretçi kabul edilmiyor. 

• Kamp sadece anlama ve konuşma kampı olması sebebiyle derslerde ilk 20 gün kalem ve defter kullanılmamaktadır. 

Kampın ilk günü ” Bilgilendirme ve Tutuşturma Semineri ” Türkçe olup katılma mecburiyeti vardır. Bu seminere katılmayan Kampa katılma 
 hakkını kaybeder. Bundan sonra, serbest vakit ve izinli konuşmalar dışında, kamp devam ettiği süre içinde Arapçadan başka dil konuşulmayacaktır. 

 Sehven veya başka bir sebeple başka dil konuşan öğrenci, sarf ettiği her kelime için 3 ₺, masraf ve ikramiye fonuna katkı sağlamak 

 zorundadır. Bundan dolayı kampa katılan her öğrenci, 1500 ₺ kamp veznesine, teminat olarak yatırmak zorundadır. Yatırılan bu meblağ, kural ihlali 

yapmayan öğrencilere, Kamp bitiminde aynen iade edilir. Kural ihlali yapan öğrencilerin teminatından kalan bakiye de kendilerine iade edilir. Kampa 

 ilk gün katılıp sonra ayrılan öğrenciye ise teminat iade edilmez. 

• Kampın başlamasından sonra herhangi bir sebepten dolayı ayrılan talebenin yatırdığı teminat kesinlikle iade edilmez. 

• Müracaatlar kapasitenin üstünde olması halinde, duyurulacak gün ve saatte yapılacak mülakat veya YKS (TYT, AYT, YDT) imtihanında aldığı puan, 
yabancı dil ve Türkçe başarası ile istek derecesi dikkate alınarak seçme yapılacaktır. Hazırlık sınıflarında okuyan talebelerin önceliği olduğu gibi, 
ayrıca ön hazırlık ödevlerindeki ihtimam ve başarı da göz önünde bulundurulacaktır. 

• Cep telefonu kullanılmadığından çalar saate ihtiyaç duyma ihtimaliniz varsa getiriniz. 

• Sürekli rahatsızlığı olan öğrencinin bu rahatsızlığını gizlediğinin anlaşıldığı andan itibaren kamptan ayrılması sağlanır ve yatırdığı teminat iade 
edilmez. Ayrıca kampta kaldığı her gün için 150 ₺ ücret alınır. 

• Yaşı 18’den küçük olan öğrenciler, bu Formu kendileri imzaladıktan sonra velilerine de imzalattırmak zorundadırlar. 

 
 ÖNEMLİ NOT: Bu müracaat formu, formatı bozulmadan, basılıp elle doldurulacak. Islak imza ile düzenlenerek önce 

mail ile bize gönderilecek; kampa katılması kesinleşenler gelirken Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet resimle birlikte 

aslını yanında getirip teslim etmesi zorunludur. 

Ayrıntılı Bilgi için  

www.hamzali.org 

                Öğrenci Onay ve Taahhüdü 
NOT : Bu formun öğrenci formundan tek farkı 
           gönderileceği mail adresinin farklı olmasıdır. Yukarıdaki şartları okudum, Kabul edip onaylıyorum. 

Tarih : 

Adı, Soyadı : 

İmza : 

mailto:2022arapcadilkampi@gmail.com
http://www.hamzali.org/

