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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2018-2019 BAHAR YARIYILI 

İNGİLİZCE KURSU PROGRAM TABLOSU VE ÜCRET ÇİZELGESİ 

KUR TOPLAM SÜRE HAFTALIK DERS 
SAATİ 

ÜCRET 

A1-A2 96 SAAT 8 750 TL 

B1 96 SAAT 8 750 TL 

 

 Bu fiyatlar sadece Aksaray Üniversitesi öğrencileri için geçerli özel fiyattır. 

 Kurs ücreti olan 750 TL nin tek seferde en geç 22 Şubat 2019 tarihine kadar Yabancı Diller 

Yüksekokulu Döner Sermaye Hesabına (IBAN No: TR 81 0001 0000 2658 8935 4850 01) 

yatırılması gerekmektedir.  

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

 20 kişinin altında talep olması durumunda sınıf açılmayacaktır. 

 Dersler multimedya destekli sınıflarda görsel ve işitsel olarak yapılacaktır. 

 Kurs sonunda yeterlilik sınavı yapılacak ve başarılı öğrencilere başarı sertifikası 

dağıtılacaktır. 

 Kurlar yapılacak seviye tespit sınavıyla belirlenecektir. Daha önce kurslara katılmış olup 

başarı sertifikası alan öğrenciler sınava gerek kalmaksızın bir üst kurdan devam 

edebilecektir. 

 Kayıtlar belirlenmiş kontenjanla sınırlıdır. 

 Başvurular şahsen 22 Şubat 2019 tarihine kadar Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu’na yapılacaktır.   

 

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. 

 Sıradan/günlük olaylar 

içeren makaleleri ve bilinen 

bir konu hakkındaki yeni 

bilgileri genel 

anlamıyla anlayabilir. 

 Yazılı metinle ilgili bilgileri 

hızlıca gözden geçirip, 

 Herhangi bir konuda E-

Mail, mektup yazabilir 

yada bilindik 

konularda notlar alabilir. 

 Birisi konuşurken not 

alabilir yada farklı 

biçimlerde e-

mail,  mektuplar yazabilir. 



 Bilinen bir konuyu 

rahatlıkla anlayabilir yada 

konuşma yapabilir ve 

birçok farklı 

konuda iletişim kurabilir. 

detaylı bilgi yada tavsiyeleri 

anlayabilir. 

 


