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,

AGÜ İngilizce Hazırlık Programına hoş geldiniz...

Dil Okulu hakkında önemli bilgi ve tavsiyeler içeren bu kitapçık aşağıdaki
alt başlıkları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Lütfen el kitabını dikkatlice
okuyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuz konularda Dil Okulu’ndaki
danışman hocalarınıza başvurunuz. Bu kitapçığı okurken dikkat etmeniz gereken
en önemli husus okulun sistemini en iyi şekilde anlayarak ve programın
şartlarını yerine getirerek fakülteye geçmek nasıl çaba harcamalıyım olmalıdır.

1. İngilizceyi niçin öğrenmeliyiz?
2. İngilizceyi nasıl öğrenmeliyiz?
3. İngilizce Hazırlık Programına yönelik bilgiler.

1. Neden İngilizce?
Bu soruya verilebilecek ilk cevap, AGÜ’de eğitim dilinin tamamen İngilizce
olmasıdır. AGÜ, tüm mezunlarının dünyanın neresinde olursa olsun profesyonel
iş dünyasında etkin bireyler olmalarını istemektedir. Unutmamak gerekir ki;
üniversiteden mezun olan bir mühendis, mimar, ekonomist, öğretmen, politikacı,
girişimci, öğretim görevlisi, araştırmacı veya yatırımcı profesyonel iş hayatında
ortak dil olarak çoğunlukla İngilizceyi kullanmaktadır.
Bu yüzden bizim en önemli görevlerimizden biri, öğrencilerimize fakültelerinde
derslerini takip edebilecekleri seviyede İngilizce öğretmektir. Bölümlerine
geçtiklerinde de, ileri düzeyde İngilizce dersleri sunarak profesyonel iş
yaşantısına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.
Herhangi bir profesyonel iş alanında daha başarılı olabilmek için İngilizceyi
profesyonel olarak kullanabilen kişilerin önüne çıkan fırsatlardan daha fazla
yararlandıkları bir gerçektir.
Bu durum geçmişte belki böyle değildi fakat şimdi kabul görmüş bir gerçek
haline gelmiştir. Her gün milyonlarca insan İngilizce iletişim kuruyor,
birbirlerine e-posta gönderiyor ve bu sadece Amerika, İngiltere, Kanada,
Avustralya gibi İngilizcenin resmi dil olduğu ülkelerle sınırlı kalmıyor.
Örneğin İsveçli bir iş adamı Koreli bir iş adamına telefon açtığında iletişim dili
büyük olasılıkla İngilizce olacaktır. Eğer bir İtalyan araştırmacı Brezilyadaki bir
şirkete e-posta göndermek isterse, bunu büyük olasılıkla İngilizce yazacaktır.
Eğer bir Türk Türkiye dışında bir şirketle iletişim kurmak isterse, çok büyük
ihtimalle İngilizce iletişim kuracaktır...
2. İngilizce nasıl öğrenilir?
Hazırlık Programı’nda en büyük sorumluluğumuz bütün öğrencilerimizin
hazırlık derslerinde ve bölüm derslerinde başarılı olabilmeleri için yeterli
İngilizce seviyesine ulaşabilmeleridir.
Her ne kadar dil öğretiminde kullanılan yöntemler önemli olsa da, bir öğrencinin
başarısı dili ne kadar kullanabildiğiyle doğru orantılıdır.
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Peki, İngilizce nasıl öğrenilir?
Nasıl etkin şekilde kullanılır?
AGÜ’de nasıl öğretiliyor?
Öğrencilerimizin neleri öğrenmesini bekliyoruz?
Bu soruları cevaplayabilmek için bazı konulara açıklık getirmemiz gerekir:
a) Dil sadece dilbilgisinden ibaret değildir.
Dil uzmanları dilbilgisinin sadece öğrenmek için bir strateji olduğu
görüşündedirler. Dilbilgisi konuşurken, okurken, yazarken ve dinlerken işinizi
daha iyi yapmanıza yardımcı olacak bir unsurdur. Tabi ki dilbilgisi önemsiz
değildir fakat bir dil sadece dilbilgisinden ibaret değildir!
b) Yapmak öğrenmektir.
İngilizce öğrenmek önemlidir fakat asıl önemli olan İngilizce olarak bir şeyleri
yapabilmeyi öğrenmektir. Örneğin İngilizce not almak, ders dinlemek, makale
yazmak, sunum yapmak gibi. Bu yüzden İngilizce öğrenmenin en etkili
yollarından bir tanesi ise İngilizce yapmanız gereken ders dışı aktivite ve
projeleri aksatmadan yapmaktır. Ayrıca her fırsatta İngilizce bir şeyler okumak,
yazmak, konuşmak ya da dinlemek dil becerilerimizi geliştirmek için oldukça
önemlidir.
c) Performans çok önemlidir.
İngilizce öğrenmek, yüzmek ya da top oynamak gibi performansa dayalı bir
beceridir. Bilgi çok önemlidir fakat tek başına yeterli değildir. Örneğin yüzmede
en önemli şey performanstır. Şöyle düşünün; suya girdiğinde yüzebilirsen
hayatta kalabilirsin, yoksa boğulursun. Yüzme yarışında, kimse senin yüzme
bilgini sorgulamaz; sadece performansını ölçer ve yarışı kazanan en iyi yüzebilen
kişidir. Yüzme kurallarını en iyi bilen kişi değil!
Tıpkı yüzmede farklı stil ve becerilere sahip olmamız gerektiği gibi, yabancı bir
dili öğrenirken de farklı dil/iletişim becerilerin ihtiyacımız vardır. Okuma,
yazma, dinleme ve konuşma gibi...
Sonuç olarak Hazırlık Okulu’nda en önemli şey performansınızdır. Eğer dili
etkin bir şekilde kullanabiliyorsanız başarılı olur ve bölümlerinize geçersiniz J
d) Her şey sizde bitiyor!
Dil öğrenme süreçlerinin hepsinin merkezinde öğrenci vardır ve öğrenci daha
hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmek için dile mümkün olduğunca fazla zaman
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harcamalıdır. Çünkü öğrenme; öğrenci ve öğretmenin sınıfta beraber geçirdiği
zaman ile sınırlı değildir. Bunun tam aksine derste işlenenler o konuya dair
sınırsız bilgilere sadece bir giriş kapısı niteliğindedir ve bu yüzden bu kapıyı
aralamak ve içeri girip ilerlemek öğrencinin inisiyatifindedir. Öğrenmenin
gerçekleşmesi için, öğrenci olarak yüksek bir motivasyona sahip olmalısınız.
Sizler artık mantığı ön planda olan yetişkin üniversite öğrencilerisiniz. Dil
Okulu’ndaki danışmanlarınızla birlikte öğrenme süreçlerinizi siz kendiniz
yönlendireceksiniz.

Ders

aralarındaki

bazı

saatlerde

danışmanlarınızla

görüşerek neleri iyi ya da kötü yaptığınızı değerlendirecek, güçlü ve zayıf
yanlarınızı tartışarak neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair fikir alışverişinde
bulunacaksınız.
e) Tavsiyeler J
1. Öncelikle NEDEN İngilizce öğrenmeliyim sorusuna kendi içinizde
sağlam cevaplar bulun. Hayatta herhangi bir amaca neden ulaşmanız
gerektiğini bilmiyorsanız; o amaca nasıl, nerede, ne zaman ve kiminle
ulaşacağınızı da bilemezsiniz.
2. Öğrenmeyi öğrenin!
3. Yarışmadaki bir yüzücü gibi, siz de İngilizce öğrenmek için sürekli pratik
yapın.
4. Hem okulda hem de okul sonrasında İngilizceyi sürekli kullanmaya
çalışın. Okuyun! Dinleyin! Konuşun! Yazın!
5. İngilizceyi kendiniz için öğrenin.
6. Kendi yapmanız gereken görevleri başkalarına yaptırmayın!
7. Ders programınızı yakından takip edin.
8. Hiçbir dersi kaçırmamaya çalışın.
9. Sınıfta aktif olun, unutmayın ki herkes öğrenmek için o sınıfta bulunuyor.
10. Hata yapmaktan asla korkmayın.
11. Her ders için Schoology’deki tüm materyallerden olabildiğince faydalanın.
12. İnterneti etkili bir şekilde kullanın.
13. Bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda bunu birinin size sormasını
beklemeyin ve gidip yardımı kendiniz isteyin.
14. Ders dışı zamanlarınızda en az sınıfta geçirdiğiniz zaman kadar da
kendiniz ders çalışın.
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15. Hocalarınıza karşı samimi olun ve gerektiğinde çekinmeden yardım
isteyin.
16. Ve tabi ki kendinize karşı dürüst olun. (elinizden gelenin en iyisini
yaptığınızdan emin olun, boş zamanlarınızı iyi değerlendirin ve asla asla
deneyin) J
3. AGÜ İngilizce Hazırlık Programı’nın Yapısı
a) Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim Süresi
Hazırlık Okulu’nda bir eğitim-öğretim yılı 8’er haftalık 5 kısa dönemden oluşur
Her çeyreğin başında öğrenciler bir önceki çeyrekteki başarılarına göre yeni
sınıflara yerleştirilirler. Normal öğretim süresi sonunda başarılı olunamayan
dersler için öğrenciye bir yıl daha devam etme hakkı verilebilir. İkinci yılın
sonunda da başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Dileyen
öğrenciler ÖSYM ye başvurarak eğitim dili Türkçe olan bölümlere yerleştirilmeyi
talep edebilirler.
b) Kredili Sistem
•

Hazırlık Okulu’ndan mezun olabilmek için her öğrencinin toplam 56 kredi
toplaması gerekmektedir.

•

52-55 arasında krediye sahip olan öğrenciler ise şartlı olarak
bölümlerine geçebilirler ve bölüm derslerini almaya başlayabilirler. Fakat
bölümlerinde almaları gereken “İngilizce 101” dersini alamazlar. Bu
dersi alabilmek için öncelikle 4 kredilik “Bridge Course” adlı dersi kendi
fakültelerinde alarak hazırlık kredilerini tamamlamak zorundadırlar.

•

51 ve daha az krediye sahip olan öğrenciler ise bölümlerine geçemezler
ve en az 52 kredi toplayana kadar Hazırlık Okulu’ndaki eğitimlerine
devam etmek zorundadırlar.

•

Lütfen sene başından hedefinizi 56 kredi olarak belirleyin. 52 kredi ile
şartlı olarak bölüme geçmek avantajlı bir durum değildir.

•

Dil Okulunda zorluk derecesi Temel Seviye, 1., 2., 3. ve 4. Seviyeler
olarak belirlenmiştir.

•

1. Seviye derslerden önce Temel Seviye (Foundation Level) dersi
mevcuttur. Bu derste Reading, Writing, Listening, Speaking ve Language
Awareness bir bütün halinde sunulur. Temel Seviye dersi daha çok
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dilbilgisi üzerine odaklanır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma daha
ziyade birer araçtır. Bu ders haftada 20 saattir ve 10 kredidir.
•

Temel Seviye’den sonra “Listening & Speaking 1” dersi ve “Reading &
Writing 1” dersi vardır. Bu dersler haftada 8’er saattir ve 4 kredidir.

•

1. Seviye derslerden sonra her bir dil becerisi ayrı ayrı ve seviyeler
halinde sunulur. Örneğin: Writing 2, Listening 3, Speaking 4, Reading 3
gibi... Bu dersler haftada 4 saat ve 2 kredidir.

•

Seçmeli dersler ise haftada 2’şer saattir ve 1 kredi değerindedir.

2 Kredili, 4 Kredili ve 10 Kredili Dersler
Reading

Foundation
Reading

Writing

Foundation
Writing

Listening

Foundation
Listening

Speaking

Foundation
Speaking

Language
Awareness

Foundation
Language
Awareness

Bu 5 ders birleştirilmiş halde tek bir ders olarak verilir. Bir dönemde
toplam 136 ders saati vardır ve karşılığı 10 kredidir.

Reading 1

Writing 1

Listening 1

Speaking 1

LA 1

Bu iki ders birleştirilmiş
halde tek bir ders olarak
verilir. Bir dönemde 56
ders saati vardır ve
karşılığı 4 kredidir.

Bu iki ders birleştirilmiş
halde tek bir ders olarak
verilir. Bir dönemde 56
ders saati vardır ve
karşılığı 4 kredidir.

Reading 2

Writing 2

Listening 2

Speaking 2

LA 2

Reading 3

Writing 3

Listening 3

Speaking 3

LA 3

Reading 4

Writing 4

Listening 4

Speaking 4

LA 4

1 Kredili Dersler
Study
Skills &
Strategies

SSS 1
(+ zorunlu
Bireysel
Gelişim
dersleri)

SSS 2
(+ zorunlu
Bireysel
Gelişim
dersleri)

SSS 3
(+ zorunlu
Bireysel
Gelişim
dersleri)

Seçmeli Dersler A
(Maksimum 3 kredi)
Dilbilgisi ağırlıklı
dersler
Pronunciation
Advanced Pron.
Reading Out Loud
English for Maths
English for IT
English for Business
Presentation Skills
Publications
… and more

Seçmeli Dersler B
(Maksimum 3 kredi)
Kültürel ağırlıklı
dersler
English for Logic
English for Travel
English in Songs
English and Cinema
English for Art
Current Affairs
Turkish Culture
Poems & Stories
English in Football
US Culture
UK Culture
Australian Culture
Culture of Other English
Speaking Countries
… and more
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c) Seviye Belirleme
Sene başında yapılacak İngilizce Muafiyet Sınavı’ndaki başarınıza göre derslere
yerleştirileceksiniz. Örneğin, İMS’de “Listening 2” dersinden başarılı olursanız
Listening 1 ve 2 derslerine ait kredileri almış sayılacak ve doğrudan “Listening 3”
dersinden başlayacaksınız. Eğer İMS’de “Speaking 3” dersinden başarılı olursanız
Speaking 1,2 ve 3 derslerinden derslerine ait kredileri almış sayılacak ve
doğrudan “Speaking 4” dersinden başlayacaksınız.
d) Ders Programı
Öğrenci her ders için farklı gruplarda olabileceğinden, her öğrencinin kendine
özel ders programı olacaktır. Ders programını öğrenmek ve takip etmek
öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Ders programları her dönem başında
okuldaki ilan panolarına asılmaktadır. Ayrıca programları e-posta yoluyla da
öğrencilere gönderilecektir.
e) Seçmeli Dersler
•

Herhangi bir seçmeli ders alabilmek için 2. Seviye derslerden en az 1
tanesini tamamlamış olmak gerekmektedir.

•

Bir çeyrekte en fazla 3 seçmeli ders alabilirsiniz.

•

Sene boyunca en fazla 5 seçmeli ders alabilirsiniz.

•

Seçmeli dersler iki ana grup altında toplanmıştır ve her gruptan en fazla 3
ders alabilirsiniz.

•

Seçmeli derslerin içeriğiyle ilgili detaylı bilgiyi Dil Okulu’nun internet
sayfasında bulabilirsiniz.

f) Derslerin Değerlendirilmesi
a. Ana derslerin değerlendirilmesi
•

Her ders “final sınavı” ve “dönem içi değerlendirmeler” olmak üzere
50 + 50 = 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

•

Dersleri başarıyla tamamlamak için öğrencinin 100 üzerinden en az 70
alması gerekir.

•

Dönem sonunda toplam notu 65-69 arasında olan öğrencilerin final
sınavından aldıkları nota bakılır. Eğer final sınavından 100 üzerinden 70
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ve üzerinde puan almışlarsa bu dersten başarılı sayılırlar. Aksi takdirde
dersi tekrar almak zorundadırlar.
•

65’in altında başarı notuna sahip öğrenciler her hâlükârda bir sonraki
çeyrekte aynı dersi tekrar almak zorundadırlar.

•

Devamsızlık şartlarını sağlayamayan öğrenciler yeterli nota sahip olsalar
bile aynı dersi bir sonraki çeyrekte tekrar almak zorundadırlar.
b. Seçmeli derslerin değerlendirilmesi

Seçmeli derslerin değerlendirilmesinde daha esnek kurallar söz konusudur. Bu
sebeple her ders için “kısmen” farklı kurallar olabilir. Bu kurallar dönem
içerisinde ders seçimleri esnasında dersin hocası tarafından duyurulur.
c. Mazeret sınavı
Sağlık raporu ya da resmi başka bir belge ile geçerli bir mazeret göstermek
kaydıyla herhangi bir sınava giremeyen bir öğrenciye mazeret sınavı hakkı
tanınır.
2. Öğrenci Desteği
•

Okulumuzdaki hocalarınız her zaman sizlere akademik destek sağlamak
konusunda isteklidirler. Derslerinizle alakalı herhangi bir sorun
yaşadığınızda

lütfen

çekinmeden

hocalarınızdan

randevu

alarak

sorununuzu çözmeye çalışın.
•

Study Skills and Strategies (Çalışma Beceri ve Stratejileri) dersi
hocalarınıza akademik sorularınızın yanı sıra, okulun genel sistemi,
sınavlar, devamsızlık vs. gibi teknik konularda da danışabilirsiniz.

•

Hocalarınızın yardımıyla çözemediğiniz diğer akademik ya da idari
sorunlarınız için Öğrenci Dekanlığı’na başvurabilirsiniz.

3. Günlük Ders Saatleri
08:40-09:30 ----------

1. Ders

09:40-10:30 ----------

2. Ders

10:40-11:30 ----------

3. Ders

11:40-12:30 ----------

4. Ders

12:40-13:30 ----------

5. Ders

13:40-14:30 ----------

6. Ders

programda genelde ders olmaz. Bu

14:40-15:30 ----------

7. Ders

dersler etkinlik zamanı ya da serbest

15:40-16:30 ----------

8. Ders

zaman olarak değerlendirilir.

•

Öğle araları 4. ya da 5. ders
saatindedir.

•

Cuma günleri tüm dersler 15:30’da
biter.

•

Çarşamba öğleden sonraları
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4. Devamsızlık
Öğrenciler her bir 8 haftalık dönemde toplam ders saatinin %10’u kadar
mazeretsiz devamsızlık yapma hakkına sahiptir:
Örneğin; Writing 3 haftada 4 saat olan bir derstir. Bu ders için 3 saat

•

mazeretsiz + 3 saat mazeretli (sağlık raporlu) olmak kaydıyla en fazla
6 ders saati devamsızlık yapabilir. Bu şekilde 6 ders saatinden fazla
devamsızlık yapan öğrenciler dersten aldığı notlara bakılmaksızın
başarısız sayılacaktır.
İlk derse 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler yok yazılacaktır.

•

Sonraki derslere ise 5 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler yok
yazılacaktır.
Aşağıdaki tabloda diğer ders saatleri için devamsızlık tablosunu

•

inceleyebilirsiniz:
Dersin adı:

Haftalık

Mazeretsiz

Mazeretli

Ders Saati:

devamsızlık

devamsızlık

hakkı:

hakkı:

(8 haftalık bir

(8 haftalık bir

dönem için)

dönem için)

Foundation Level

20

14

14

Listening & Speaking 1

8

6

6

5

4

3

4

3

3

2 or 3

2

1

3

2

2

Reading & Writing 1
Language Awareness 1,
2, 3 ve 4
Reading 2, 3, ve 4
Writing 2, 3, ve 4
Listening 2, 3, ve 4
Speaking 2, 3, ve 4
Seçmeli Dersler
SSS/PDA
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5. Muafiyet ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
Öğrenciler fakülte bölümlerine ya da enstitü anabilim dallarına geçiş hakkı elde
etmek için aşağıdaki seçeneklerden biri ile yabancı dil yeterliliklerini
göstermelidir:
a. YDYO tarafından düzenlenen ve dinleme, konuşma, okuma ve yazma
olmak üzere dört bölümden oluşan İMS’de (İngilizce Muafiyet Sınavı) her
bölümden 100 üzerinden en az 70 puan almak.
b. TOEFL - (Test of English as a Foreign Language): sınavından IBT 75 ya da
PBT 537, TWE 4.5 ya da 22 puan almak. Bu sınavın geçerlilik süresi 2
yıldır.
c. İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, son beş yılın en az üç
yılında o ülke eğitim kurumlarından eğitim aldığını belgelemek.
6. Schoology
Schoology Dil Okulu’nun önemli unsurlarından bir tanesidir. Derslerin daha
etkin ve düzenli bir şekilde işlenebilmesi için kullanılan online bir eğitim
platformu olan Schoology, geleneksel ve uzaktan eğitimin bir karışımı olup
öğrenci ve öğretmenlerin etkileşimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
Her öğrencinin kendi Schoology hesabı olacak ve sene başında Schoology
kullanımıyla ilgili bir eğitim düzenlenecektir. Sene içerisinde ders saatlerinizi,
sınav tarihlerinizi, sınav sonuçları gibi kritik bilgileri buradan takip etmeniz
gerekmektedir...
7. ABD Programı
Hazırlık eğitiminin kuşkusuz en önemli unsurlarından bir tanesi ABD
programıdır. LYS sıralamasında ilk 20 binlik dilimden üniversitemizi tercih eden
öğrenciler dil eğitimi için yaz döneminde ABD’ye gönderileceklerdir. Programın
konaklama, uçuş ve okul masrafları AGÜV (Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme
Vakfı) tarafından karşılanmaktadır. Bu eğitim ABD’nin çeşitli eyaletlerinde
bulunan dil okullarında gerçekleşecektir. Hazırlık Okulu’nda öğrendiklerinizi
farklı bir ülke de pratik yapmak, var olan İngilizce becerinizi daha da ilerletmek
ve sosyo-kültürel gelişimini açısından ABD programı sizler için benzersiz bir
deneyim olacaktır. J
Başarılar...
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