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GENEL TANITIM
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2004 yılında
kurulmuş ve 2005/2006 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
“Temel İngilizce Bölümü” ve “Modern Diller Bölümü” olmak üzere iki bölüm
bulunmaktadır.
Ahmet Necdet SEZER Kampüsünde bulunan Yüksekokulumuzda 24 adet
derslik ve 2 bilgisayar sınıfı ile hizmet vermekteyiz.
Akademik kadromuz 26 İngilizce ve 1 Almanca okutmanından oluşmaktadır.
Öğretim elemanlarımız okulumuzda verilmekte olan zorunlu İngilizce hazırlık
eğitiminin yanı sıra diğer fakülte ve okullarda verilmekte olan yabancı dil
derslerini de yürütmektedir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğretim Elemanlarımız İngilizce hazırlık sınıflarının yanı
sıra diğer fakültelerdeki İngilizce derslerini de
yürütmektedir. Toplamda üniversitemizdeki 538 saat
İngilizce, Mesleki İngilizce gibi yabancı dil dersi okulumuz
öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretim
elemanı başına düşen ders yükü ortalama 31.6 saattir.
Kurumumuz ayrıca tüm halkımızın katılabileceği Temel
İnigilizce,
YDS
Sınavlarına
Hazırlık
kursları
düzenlemektedir. Erasmus kursları ve sınavları
kurumumuz tarafından yürütülmektedir. Talep olması
halinde dil danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz sosyal sorumluluk çerçevesinde
çeşitli projelerde yer almaktadır. Avrupa Birliği tarafından
her yıl alandaki en iyi projelere verilen Avrupa Dil ödülünü
2006 ve 2012 yıllarında kazanılmıştır. BAP kapsamında
yapılan projelerimiz ise dil eğitimi alanında farklı bakış
açıları getirmeyi hedeflemektedir.
Yüksekokulumuz her türlü yenilikçi ve topluma fayda
sağlayıcı projeye katkı sağlamaya açıktır.

Yüksekokulumuz; zorunlu hazırlık eğitimi
bulunan İİBF İngilizce İşletme bölümüne ve isteğe
bağlı hazırlık eğitiminin sunulduğu üniversitemiz
fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerin Yabancı Dil
Hazırlık Eğitimi ile olanaklar çerçevesinde Fakülte ve
Yüksekokulların ortak zorunlu yabancı dil derslerini
yürütmektedir. Yüksekokulumuzda verilmekte olan
İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi haftalık 25 saat
üzerinden 25’er kişilik sınıflarda ve teknoloji ağırlıklı
olarak verilmektedir.

ZORUNLU HAZIRLIK DERSİ VERİLEN BÖLÜMLER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK BÖLÜMÜ OLAN OKULLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi
ETKİNLİKLERİMİZ
Öğrencilere yönelik olarak öğretim elemanlarımızca yıl içinde Drama, Müzik,
Sinema ve Konuşma klüpleri altında çeşitli sosyal faaliyetler sunulmaktadır.
Bu klüpler yıl içinde çeşitli dönemlerde gösteriler yapmaktadır.
Öğretim elemanlarımız mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve diğer
eğitim kurumlarıyla işbirliği kurmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında
düzenlenen bilimsel etkinliklere katılmaktadır.
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2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ
Başlangıç
Yarıyıl Sonu
BAHAR DÖNEMİ
Başlangıç
Yarıyıl Sonu
Yeterlilik Sınavı

18.09.2017
07.01.2018

12.02.2018
20.05.2018
23.05.2018

RESMİ TATİLLER

1 OCAK 2018 PAZARTESİ
23 NİSAN 2018 PAZARTESİ
1 MAYIS SALI

DERS SAATLERİ

1.Saat

08:45 - 09:30

2-3. Saat (Blok)

09:40 – 11:00

4.Saat

11.10 – 11:55

5.Saat

12:05 – 12:50

ÖĞLE YEMEĞİ
6-7. Saat (Blok)

13:15– 15:00

8.Saat

15:10 – 15:55

Değerlendirme Sistemi
•Quiz: Haberli yapılan mini sınavlardır. Tarihleri öğrenci panosundan takip
edilebilir.

•Ara Sınav: Bir dönem içinde iki defa yapılan genel kapsamlı sınavlardır.
•Dönem Sonu Sınavları: Her iki dönemin sonunda yapılan genel
kapsamlı sınavlardır.
•Kanaat notu: Her iki dönemin sonunda, o sınıfa giren öğretim elemanları
tarafından öğrenciye verilen notların ortalamasıdır. Kanaat notu verilirken
öğrencinin derse katılımı ve proje ödevindeki performansı gözönüne alınır.
•Yeterlik Sınavı: Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.
Mayıs ayındaki yeterlik sınavına giremeyenler veya girip başarısız olanlar
Eylül Yeterlik sınavına yeni gelen öğrenciler ile birlikte girerler.

İngilizce İşletme Öğrencileri yıl içinde 60 genel not ortalamasını yakalamak
zorundadır. Aksi takdirde 23 Mayıs’ta yapılacak yeterlilik sınavına giremezler.
Eğer sonraki eğitim yılı başında yapılacak yeterlilik sınavını da geçemezlerse
bir yıl daha hazırlık eğitimi alırlar. İkinci yılın sonunda hâlâ hazırlık eğitimini
başaramamışlarsa, ÖSYM’ye başvurarak Türkçe eğitim yapan programlara
aktarılırlar.
➔ İngilizce İşletme bölümü haricindeki diğer bölüm öğrencileri ise başarlı olsun
yada olmasın hazırlık eğitimini tekrar etmeden bölümlerine gönderilir.
Bölümlerinden mezun olana dek Mayıs ve Eylül aylarındaki yeterlik sınavlarına
girebilir.

www.ydy.aku.edu.tr
Bu web sitesinden yıl içinde yapılacak bütün sınavlara ait notlarınızı ve
devamsızlık durumunuzu takip edebilirsiniz.
Sınav Notlarına İtiraz
Değerlendirilmiş quiz sınav kağıtlarınız sizin de hatalarınızı görüp eksik
yönlerinizi tamamlayabilmeniz açısından hocalarınız tarafından bir ders
saati içinde sınıfta dağıtılacak ve geri toplanacaktır.
Ara sınav ve dönem sonu sınav kağıtlarınız ise sizlere üniversite
yönetmelik maddeleri gereğince dağıtılmayacaktır. Ancak eğer
notunuzda ciddi bir hata olduğunu düşünürseniz Öğrenci İşleri’ne bir
dilekçe ile başvurabilirsiniz.
Çok zayıf bir ihtimal bile olsa da eğer maddi bir hata varsa düzeltilecek
ve size haber verilecektir.

Devamsızlık
Yüksekokulumuzda o öğretim yılı içindeki toplam ders saati
sayısının %15’undan fazlasına gelmeyen öğrenci başarısız sayılır, devam
eden derslere katılamaz ve Mayıs ayındaki yeterlik sınavına da giremez.
Ayrıca devamsızlıktan kalan öğrenciler sonraki yıl bölümlerine geçemez,
bir yıl daha hazırlık eğitimine devam ederler.
Sağlık raporu derslere devamsızlık için mazeret değildir. Rapor
sadece ara sınavlardaki mazeretlerde kabul edilir. (Özel Hastane raporları
kabul edilmemektedir.)
Bu durumdaki raporların Öğrenci İşlerine teslim edilmesi
gerekmektedir.

Bu yılki toplam devamsızlık hakkınız:
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Yabancı Dil Öğrenme Seviyeleri Başlangıç Seviyesi
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık
kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.
A2
Elementary

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit
düzeyde iletişim kurabilir.
Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi
verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir
Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri
ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

A1
Beginner

Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu,
kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla
iletişim kurabilir.

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma
hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir.

Orta Seviye
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi
uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir
B2
Intermediate

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan
birisiyle iletişim kurabilir.
Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir
konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını
yansıtabilir.
Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara
dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

B1
Pre-intermediate

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların
üstesinden gelebilir.

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.
Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve
isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya
koyabilir.

İleri Seviye
Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir.

C2
Advanced

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu
kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal
bir anlatım ile sunabilir.
Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık
durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından
yararlanabilir.
Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu
metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

C1
Upperİntermediate

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini
doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir.
Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve
etkili bir şekilde kullanabilir.
Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya
konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini
akıcı bir şekilde ifade edebilir.

Kitap temini
•Okutulacak kitaplar ilgili yayınevi tarafından tedarik edilmekte olup
öğrencilerden en kısa sürede temin etmesi istenmektedir.
•Fotokopi, Off-set baskı gibi yasal olmayan kullanımlar sınıf içinde asla
kabul edilmemektedir.
•Kullandığımız ders kitapları içinden çıkacak şifreyle online eğitim
portalına kayıt olunacaktır. Bu portal üzerinden verilecek olan ödevler
kanaat notu altında değerlendirilmektedir.

SINAVLARDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

•Sınavlara zamanında geliniz. Ara ve dönemsonu sınavları saat
09:00 da başlamaktadır. Sınıfların ve okulun kapısı bu saatte
kapatılmakta ve dinleme soruları bitinceye kadar içeri öğrenci
alınmamaktadır. Eğer geç kaldıysanız, dinleme notunuz “0” olarak
değerlendirilecektir. Dinleme sınavı sırasında sınıfa girmeye
çalışmamalı ve diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamalısınız.
Sınavın dinleme kısmı bittikten sonra kapıyı tıklatıp sınıfa
girebilirsiniz.

•Özellikle optik form kullanılan sınavlarda öğrenci numaranızı doğru
kodladığınızdan emin olunuz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları Madde 9 Yükseköğretim
kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin
Suçları Madde 10 Yükseköğretim kurumundan çıkarma gerektiren fiil ve
haller şunlardır:
Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya
başkasının yerine sınava girmek,

Sınıflara yiyecek içecek
çıkarılması ve tüketilmesi
yasaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Afyon Kocatepe Universitesi
Ahmet Necdet Sezer Kampusu
5.Eğitim Binası Gazlıgöl Yolu, 03200
Afyonkarahisar/Türkiye
Telefon: 272 2281397
Faks: 272 2281398
web: http://www.ydy.aku.edu.tr
e-mail: ydy@aku.edu.tr

