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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
2019-2020 AKADEMİK YILI  

İNGİLİZCE KURSU PROGRAM TABLOSU VE ÜCRET ÇİZELGESİ 
 

KUR TOPLAM SÜRE HAFTALIK DERS 
SAATİ 

ÜCRET 

A1-A2 96 SAAT 12 1000 TL 

B1 96 SAAT 12 1000 TL 

B2 96 SAAT 12 1000 TL 

 

 Bu fiyatlar sadece Aksaray Üniversitesi öğrencileri için geçerli özel fiyattır. 

 Fiyatlara derslerde kullanacak olan öğrenci kitabı ve çalışma kitabı dahil değildir.  

 Kurs ücreti iki taksit şeklinde ödenecektir. 

 Sınıflar 25 kişilik öğrenci gruplarından oluşacaktır. 25 kişinin altında talep olması 

durumunda sınıf açılmayacaktır. 

 Dersler teknoloji destekli sınıflarda konuşma ağırlıklı olarak yapılacaktır. 

 Kurs sonunda yeterlilik sınavı yapılacak ve başarılı öğrencilere başarı sertifikası 

verilecektir. 

 Kurlar yapılacak seviye tespit sınavıyla belirlenecektir. 

 Daha önce kursa katılmış ve başarı sertifikasını alan kursiyerler bir üst kura sınavsız kabul 

edilecektir. 

 Kayıtlar belirlenmiş kontenjanla sınırlıdır. 

 Başvuruların şahsen 21 Şubat 2020 tarihine kadar Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu’ na yapılması gerekmektedir. 

 Seviye Tespit Sınavı 22 Şubat 2020 tarihinde saat 11:00 de Merkezi Derslikler Binasında 

yapılacaktır. 

 Kesin kayıt için birinci taksitlerin 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Ziraat Bankası 

Aksaray Şubesi Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye hesabına (IBAN: TR81 0001 

0000 2658 8935 4850 01) yatırılması gerekmektedir. 

 Dersler 02 Mart 2020 haftası itibariyle başlayacak 03 Mayıs 2020 tarihinde sona 

erecektir. Vize haftasında (04-12 Nisan 2020) ders yapılmayacaktır.  

 Hafta sonu grubu Cumartesi-Pazar 6+6 saat, hafta içi grubu üç gün 4+4+4 saat şeklinde 

uygulanacaktır. 

  Kurs başladıktan sonra herhangi bir sebeple kursu bırakmak isteyen öğrencilere ücret 

iadesi yapılmayacaktır. 

 

 

 



 

 

 

 

Seviyeler ve Yeterlilikleri: 

A1-A2:  

Dinleme-Konuşma Okuma Yazma 
 Basit konuların ana fikrini 

ve konuşmalardaki basit 

bilgileri anlayabilir. 

 Bilindik bir bağlamda basit 

olarak görüşlerini ve 

ihtiyaçlarını ifade edebilir. 

 Temel bildirimleri, talimatları 

ve bilgileri anlayabilir. 

 Bilinen bir alandaki açık 

ifadeleri anlar, bilinen 

konulardaki metinleri, basit 

kitapları ve 

işaretleri anlayabilir.  

 Form doldurabilir ve kişisel 

bilgilerin bulunduğu kısa 

mektuplar, e-mail yada 

kartpostallar yazabilir 

  B-1 

Dinleme-Konuşma Okuma Yazma 

 Sınırlı bir biçimde 

soyut/kültürel konularda 

fikir beyan edebilir, bilinen 

bir alanda yapılan 

tavsiyeleri anlayabilir, 

anonsları ve talimatları 

anlayabilir. 

 Bilinen bir konuyu 

rahatlıkla anlayabilir yada 

konuşma yapabilir ve birçok 

farklı konuda iletişim 

kurabilir. 

 Sıradan/günlük olaylar içeren 

makaleleri ve bilinen bir konu 

hakkındaki yeni bilgileri genel 

anlamıyla anlayabilir. 

 Yazılı metinle ilgili bilgileri 

hızlıca gözden geçirip, detaylı 

bilgi yada tavsiyeleri 

anlayabilir. 

 Herhangi bir konuda E-Mail, 

mektup yazabilir yada bilindik 

konularda notlar alabilir. 

 Birisi konuşurken not alabilir 

yada farklı biçimlerde e-

mail,  mektuplar yazabilir. 

 

 

                 B-2 

Dinleme-Konuşma Okuma Yazma 

Genelde akademik ya da 

mesleki yaşamda 

karşılaşılan, bilinen ya da 

bilinmeyen konularda, canlı 

ya da medya ortamında 

konuşulan standart dili 

anlayabilir. 

 Hem somut hem de soyut 

konularla ilgili standart dilde 

olan karmaşık konuşmaların 

ana hatlarını ve ayrıca 

uzmanlık alanım içindeki 

teknik tartışmaları 

anlayabilirim 

 Biraz bilinen bir konuda ve 

konuşmacı tarafından 

konuşmanın amacı ve hedefi 

belirtildiği durumda, uzun 

konuşmaları ve karmaşık 

görüş çizgilerini 

izleyebilirim 

 Sunumların, görüşmelerin ve 

raporların önemli 

 Özel ilgi alanları ile ilgili 

olan yazışmaları okuyabilir 

ve bu arada önemli 

anlatımları fazla çaba 

harcamaksızın anlayabilir. 

 Teknik terimlere bakmak 

için sözlük kullanmak 

koşuluyla uzmanlık alanı 

dışında olan uzmanlık 

metinlerini anlayabilir 

 Metin türüne ve amaca 

göre farklı metin türlerini 

farklı hızlarda oldukça 

kolay okuyabilir. 

 Az kullanılan sözcük ve 

deyimlerde bazen zorluklar 

yaşanmasına rağmen, 

okurken kapsamlı bir 

sözcük dağarcığını 

anlayabilir.  

 uzmanlıkla ilgili geniş 

olgular alanında yazılmış 

haberlerin, makalelerin ve 

 Bir sorun için farklı fikirleri ve 

çözüm olanaklarını birbirleriyle 

ölçüp değerlendirebilir. 

 Farklı kaynaklardan elde edilen 

bilgileri ve görüşleri 

özetleyebilir. 

 Mantıklı bir bilgi dizisi 

oluşturabilir. 

 Nedenler, sonuçlar ve varsayımlı 

durumlar üzerine yazı yazabilir 



noktalarını, aynı zamanda 

karmaşık fikir dizilerini 

içeren ve karmaşık dilde 

olan başka konuşmaları 

izleyebilirim 

 Standart dilde ve normal 

hızda konuşulan somut ve 

soyut içerikli duyuruları ve 

bildirimleri anlayabilirim 

 Belgesel filmler, canlı 

röportajlar, açık oturumlar, 

tiyatro oyunları ve uzun 

metrajlı filmler gibi güncel 

konularla ilgili, standart 

dildeki yayınların ve 

televizyon haberlerinin 

çoğunu anlayabilirim 

 

raporların içeriğini ve 

anlamını hemen anlayabilir 

 Yazarların görüşlerini ve 

bakış açılarını gösteren 

güncel sorunlarla ilgili 

kompozisyon ve raporları 

anlayabilir.  

 


