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Hayatta En Hak�k� Mürş�d
İl�md�r, Fend�r.

Gaz� M. Kemal Atatürk

Our True Mentor �n L�fe �s
Sc�ence.



Yabancı D�ller Yüksekokulumuz 2016 yılında kurulmuştur. Toplamda 13 adet
kadrolu öğret�m elemanımız görev yapmaktadır. Yüksekokulumuz şu anda
Ün�vers�tem�z�n Erdaoğan Akdağ Doğu Kampüsü Yerleşkes�ndek� b�nasında
bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz Fen Edeb�yat Fakültes� Batı D�ller� ve Edeb�yatı Bölümü İng�l�z
D�l� ve Edeb�yatı Anab�l�m Dalı Zorunlu Hazırlık Sınıfı, Eğ�t�m Fakültes� Yabancı
D�ller Eğ�t�m� Bölümü İng�l�zce Öğretmenl�ğ� Anab�l�m Dalı Zorunlu Hazırlık
Sınıfı �le Ün�vers�tem�z�n d�ğer akadem�k b�r�mler�nden başvuran öğrenc�ler�n
oluşturduğu İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı dersler�n� ve 5� Temel İng�l�zce
dersler�n� yürütmekted�r. 

Yüksekokulumuz b�nasında 8 adet dersl�k, b�r çalışma salonu ve b�r konferans
salonu öğrenc�ler�m�z�n kullanımına sunulmaktadır. 

Yüksekokulumuzun Tanıtımı
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School of Fre�gn Languages was founded �n 2016. We have 13 academ�c staff. It �s
located �n Erdoğan Akdağ East Campus.  

School of Fre�gn Languages carr�es out the lessons of the Prep classes of Faculty of
Sc�ence and L�terature Western Languages and L�teratures Department Engl�sh
Language and L�terature Programme, of the Prep classes of Faculty of Educat�on
Fore�gn Languages Teach�ng Department Engl�sh Language Teach�ng Programme, the
lessons of the  Select�ve Prep. classes composed of students from the other academ�c
departments of our Un�vers�ty and the lessons of the 5� bas�c engl�sh lessons.

 There are 8 classrooms, a resource room, and a conference hall  ava�lable for student
use.

Introduct�on of our School



                                       

 Müdürün Mesajı

Sevg�l� Öğrenc�ler,
Aramıza hoşgeld�n�z. Yozgat Bozok  Ün�vers�tes� İng�l�zce Hazırlık
Programında akadem�k hayatınıza �lk adımlarınızı atarken s�zlerle b�rl�kte
olmanın heyecanını yaşıyoruz. 
İng�l�zce Hazırlık Programı olarak öncel�kl� amacımız, s�zler� eğ�t�m d�l�
İng�l�zce olan bölümler�n�zde dersler�n�z� tak�p edeb�lecek, sağlanan ders
�çer�kler�n� okuyup, d�nley�p, �nceleyeb�lecek, anlayab�lecek, sözlü ve yazılı
olarak kend�n�z� �fade edeb�lecek ve f�k�r alışver�ş�nde bulunab�lecek düzeye
get�rmekt�r.
Tecrübel�, b�lg�l� ve an� değ�ş�mlere hızlı cevap vereb�len d�nam�k ek�b�m�zle
öğrenc� ve öğrenme odaklı b�r eğ�t�m programı sürdürmek �ç�n canla başla
çalışıyoruz. İng�l�zce Hazırlık Programı, �çer�ğ� hazırlanırken en etk�n ve
yen�l�kç� öğrenme yöntemler� �le öğrenme araç ve gereçler� seç�lerek
hazırlandı ve s�zlere en �y� eğ�t�m ortamının sunab�lmey� amaçlamaktadır. Bu
sebeple programımız s�zlere sadece akadem�k İng�l�zce �çer�k sunmakla
kalmıyor. Bunun yanı sıra, çevr�m�ç� ve çevr�mdışı ek kaynaklar, onl�ne
çalışma platformları, ek atölye çalışmaları ve b�reb�r destek olanakları
sunuyor.
S�zlere sunduğumuz bu kapsamlı İng�l�zce Hazırlık Programında başarılı
olab�lmek �ç�n devamlılık ve derslere akt�f katılımınız büyük önem
taşımaktadır. Ancak, öğrenc�ler�m�z� kend� kend�ne ders saatler� dışında da
bağımsız çalışab�len b�reyler olmaları yönünde destekl�yoruz, çünkü başarılı
b�r ün�vers�te öğrenc�s�n�n kend� ayakları üzer�nde durab�len, bağımsız
çalışab�lme becer�s�ne sah�p b�r b�rey olduğunu b�l�yoruz.
Hazırlık Programı Ek�b� olarak sadece İng�l�zce konuşab�len b�rer ün�vers�tel�
değ�l d�j�tal çağın gerekt�rd�ğ� koşullara hazır, çevres�nde ve dünyadak�
gel�şmeler�n farkında, İng�l�zce okuyup araştırab�len, kend�n� ve f�k�rler�n�
özgürce �fade edeb�len, eleşt�rel düşünen, �let�ş�m becer�ler� güçlü, yaratıcı,
takım hal�nde çalışab�len, değ�ş�mlere hızlı ayak uydurab�len, teknoloj�k
farkındalığı ve becer�ler� gel�şm�ş yan� 21. Yüzyıl becer�ler�ne sah�p,
farklılıklarını ortaya koyab�len b�rer Yozgat Bozok  Ün�vers�tes� Öğrenc�s�
olmanız yönünde s�zlere destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Yen� dönem�n hep�n�ze sağlık ve başarı get�rmes�n� d�ler�z,

Dr. Öğr. Üyes�  Mehmet Ertug YAVUZ
Yabancı D�ller Yüksekokulu Müdürü 2



                                

 Message of the D�rector 

Dear Students,
We are exc�ted to welcome you at the Yozgat Bozok Un�vers�ty Engl�sh Prep
Program wh�le you are tak�ng your f�rst steps �nto academ�c l�fe.
Our pr�mary a�m as the Engl�sh Prep Program �s to prepare and equ�p you
w�th the necessary sk�lls to follow your lessons �n your departments. You w�ll
be able to read, l�sten and analyze lesson content and mater�als and be able
to express yourselves verbally and �n prose and exchange �deas w�th your
peers and professors.
Together w�th our dynam�c and exper�enced team we are work�ng hard to
apply a learner and learn�ng focused program. The Engl�sh Prep Program
a�ms to prov�de the best educat�onal env�ronment and has been prepared
mak�ng use of the most effect�ve and �nnovat�ve learn�ng methods and tools.
 Our program does not just offer a blend of general and academ�c Engl�sh
for you. We also offer extra mater�als, onl�ne study platforms, extra
workshops and one-on-one support for our students.
To be successful at the Engl�sh Prep Program �t �s of utmost �mportance that
you attend and act�vely part�c�pate �n the lessons. However, we also support
our students as �ndependent learners who can study on the�r own outs�de of
class hours. We know that a successful un�vers�ty student �s an �nd�v�dual
that can stand on the�r own two feet and work �ndependently.
As the Engl�sh Prep Program Team we are happy to encourage our learners
not to be just a un�vers�ty student that can speak Engl�sh but also be an
�nd�v�dual who �s ready to face the real�t�es of the d�g�tal era, and �s aware
of the developments around themselves and the world. An �nd�v�dual that
can read and do research �n Engl�sh, can express themselves and the�r
�deas freely, th�nk cr�t�cally, has strong commun�cat�on sk�lls, can work as a
team, and �s creat�ve. In other words, a Yozgat Bozok Un�vers�ty student that
�s equ�pped w�th 21st Century sk�lls, a student who can make a d�fference.
We w�sh that th�s semester br�ngs us all health and success, 

Ass�st. Prof. Dr. Mehmet Ertuğ YAVUZ
School of Fore�gn Languages

                                                                 D�rector
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AKADEMİK KADROMUZ / ACADEMIC STAFF

 
Dr. Öğr. Üyes� /Ass�st.Prof.Dr.

  M. ERTUĞ YAVUZ
Müdür/D�rector

m.e.yavuz@bozok.edu.tr

 
ÖĞR. GÖR./LECT. SADETTİN GÜÇLÜ

Müdür Yardımcısı/V�ce D�rector
sadett�n.guclu@bozok.edu.tr

 
ÖĞR. GÖR./LECT. SERHAT BOLAT
Müdür Yardımcısı/V�ce D�rector

 

serhat.bolat@bozok.edu.tr

 
Öğr. Gör./Lect. A.NESİL DEMİR

 
 

nes�l.dem�r@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. EMEL EGEMEN emel.egemen@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. EMİNE YEŞİL em�ne.yes�l@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. HASAN ARSLAN hasan.arslan@bozok.edu.tr
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AKADEMİK KADROMUZ / ACADEMIC STAFF

Öğr. Gör./Lect. HATİCE YEMENOĞLU hat�ce.yemenoglu@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. JACQUELYN FRANCES
COIRO

jacquelyn.co�ro@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. MAHİNUR BİLGİ mah�nur.b�lg�@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect.  M. CİHAT
BASATOĞRUL

c�hat.basatogrul@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect. MURAT GÜNGÖR
 

murat.gungor@bozok.edu.tr 

Öğr. Gör./Lect. MUSTAFA KOÇAK mustafa.kocak@bozok.edu.tr

Öğr. Gör./Lect.  SALİH GÜÇLÜ sal�h.guclu@bozok.edu.tr
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                     ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLARI                     
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

  AKADEMİK TAKVİMİ
COMPULSORY PREP. CLASSES 2022-2023 ACADEMIC CALENDER

   

 
  Muaf�yet Sınavı Başlama ve B�t�ş

Tar�hler�
Prof�c�ency Test Dates

  

 
  21.09.2022 - 23.09.2022

  

 
  Güz Yarıyılı

  Fall Semester
  

26.09.2022 - 13.01.2023

Yarıyıl Tat�l�
Semester Break

  

 
 16.01.2023 - 17.02.2023

 

 
  Bahar  Yarıyılı

Spr�ng Semester
  

 
 20.02.2023 - 09.06.2023

 

 
  Yılsonu

  (F�nal) Sınavları
F�nal Exam Dates  

 
  14.06.2023 - 16.06.2023

  

 
  Bütünleme Sınavları
Make-up Exam Dates

  

 
  21.06.2023 - 22.06.2023
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İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI
  2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

OPTIONAL PREP. CLASSES 2022-2023  ACADEMIC CALENDER
  

 
  Başvuru

  Başlama ve B�t�ş Tar�hler�
  Appl�cat�on Dates

 
  19.09.2022 - 27.09.2022

  

 
  Sev�ye Tesp�t Sınavı

Placement Test
  

 
  28.09.2022

  

 
  Kes�n

  Kayıt Başlama ve B�t�ş Tar�hler�
Reg�strat�on Dates

 
  29.09.2022 - 30.09.2022

  

 
  Güz Yarıyılı

Fall Semester
  

 
  26.09.2022 - 13.01.2023

  

 
  Yarıyıl Tat�l�

Semester Break
  

 
  16.01.2023 - 17.02.2023

  

 
  Bahar Yarıyılı

Spr�ng Semester
  

 
  20.02.2023 - 09.06.2023

  

 
  Yılsonu (F�nal) Sınavları

F�nal Exam Dates
  

 
  12.06.2023 - 13.06.2023
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  TOPLULUĞUN ADI
Name of the Soc�ety

  

 
  AKADEMİK DANIŞMAN

Academ�c Adv�sor
  

 
  Yozgat Bozok İng�l�zce ve Edeb�yat

Topluluğu
  Engl�sh and L�terature Student

Soc�ety

 
  Öğr. Gör./Lect. Sadett�n GÜÇLÜ

  

 
  Müz�k ve Sanat Topluluğu

Mus�c and Art Student Soc�ety
  

 
  Öğr. Gör./Lect.  Em�ne Yeş�l

  

Öğrenc� Topluluklarımız
 

Ün�vers�tem�zde 100 e yakın öğrenc� topluluğu faal�yet göstermekted�r.
Öğrenc�ler�m�z �lg�, b�lg� ve becer�ler�ne uygun öğrenc� topluluklarına üye
olarak çalışmalarına katılab�lmekted�rler. Yabancı D�ller Yüksekokulu olarak
b�zler de 2 adet öğrenc� topluluğunun akadem�k danışmanlığını
yapmaktayız. Öğrenc� topluluklarımız düzenl� olarak konuşma Günler�
(Soeak�ng Days), sem�nerler, yarışmalar, konserler g�b� öneml� etk�nl�kler
düzenlemekted�rler.
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Our Un�vers�ty has about 100 student soc�t�es. Our students can me a member of the
club su�table to the�r �nterests, knowladge and talents and take part �n the act�v�t�es.
We, Schhol of Fore�gn Languages, are the academ�c adv�sor of two student soc�et�es.
Our soc�et�es organ�ze such act�v�t�es as Speak�ng Days, Sem�nars, compet�t�ons
and concerts

Student Societies



 
  Proje Adı

Name
  

 
Türü
Type

  

 
  Başvurulan  
B�r�m/Kurum

Inst�t�on
Apll�ed

  

 Sonuç
Result

  

 
 
 
 

 D�l ve Yaşam
 

  Language and L�fe     
        

                       
                       

    
  

  
   Sosyal Sorumluluk
            Projes� 

            Soc�al                 
R    Respons�b�l�ty   

                                         

Yozgat Bozok
  Ün�vers�tes� 
Yozgat Bozok

Un�vers�ty 
  

Kabul Ed�ld�
 

Accepted
  

 
  Ben� Tanımanı

  İst�yorum
 

I Want You to Know
Me  

 
AB >Dayanışma

Projes�
 

  European
Sol�dar�ty

  Corps
  

 
  Türk�ye

Ulusal Ajansı
 

Turk�sh
Nat�onal
Agency

  

 
  Sonuç Beklen�yor

 
Wa�t�ng

  

Projeler�m�z/Our Projects
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  1. Ders
1st Class

  

 
  09:30 – 10:10

  

 
  2. Ders

2nd Class
  

 
  10:30 – 11:10

  

 
  3. Ders

3rd Class
  

 
  11:30 – 12:10

  

 
  Öğle Arası

 
     Lunch Break  

 
  12:10 – 13:30

  

 
  4. Ders

      4th Class   

 
  13:30 – 14:10

  

 
  5. Ders

 5th Class
  

 
  14:30 – 15:10

  

 
  6. Ders

    6th Class  

 
  15:30 – 16:10

  

DERS SÜRELERİ VE SAATLERİ
CLASS SCHEDULE
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                                                DEVAMSIZLIK

Yabancı D�ller Yüksekokulu Hazırlık Programı’ndak� öğren�m sürec�n�n en
öneml� bölümü derslere düzenl� olarak devam etmekt�r. Öğrenc�ler�n sınıf
�ç�ndek� tüm akt�v�telerde katılımcı olması, ders materyaller�n� yanlarında
get�rmeler�, ödevler�n� zamanında tesl�m etmeler� ve olumlu b�r tutum �ç�nde
olması gerekmekted�r. 

Yabancı D�ller Yüksekokulu’nda derslere devam zorunluluğu vardır.
Öğrenc�ler dersler�n en az %85’l�k kısmına devam etmekle yükümlüdürler.
Yabancı D�ller Yüksekokulu tarafından her öğren�m yılı başında her b�r
sev�ye �ç�n (haftalık ders saat� her sev�ye �ç�n farklıdır) akadem�k yıl bazında
devamsızlık sınırı saptanır. Bu sınırı aşan öğrenc�ler ‘devamsız’ durumuna
düşerler ve derslere devam edemezler. 

Herhang� b�r nedenle derse g�rmeyen öğrenc� yoklamalarda YOK göster�l�r.
Öğret�m Görevl�ler�n�n öğrenc�lere �z�n verme yetk�s� yoktur. Sosyal ve sport�f
etk�nl�k katılımı ve raporlu (Sağlık Kurulu Raporu / Heyet Raporu dışında)
olmaları g�b� tüm mazeretler�n� %15 devamsızlık süres� �ç�nde kullanmak
zorundadırlar. Ün�vers�te tarafından onaylanan sosyal ve sport�f etk�nl�klere
�l�şk�n devamsızlıklar öğrenc�n�n devamsızlığından düşülür. 
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ABSENTEEISM

The most s�gn�f�cant part of learn�ng process �n the Preparatory Program at
School of Fore�gn Languages �s to follow the lessons on a regular bas�s. They
are expected to part�c�pate �n all class act�v�t�es to make sure that class
mater�als are w�th them, to subm�t the�r ass�gnments on t�me, and to have a
pos�t�ve att�tude. 

Attendance �s obl�gatory at the School of Fore�gn Languages. Students are
obl�ged to attend at least 85% of the�r classes. The School of Fore�gn
Languages announces the m�n�mum attendance l�m�t for each level (each level
has d�fferent weekly class hours) �n the beg�nn�ng of academ�c term. Students
who exceed the�r absence l�m�t are called “absent” students and they cannot
attend any further classes. 

The students who are absent �n the class for any reason are s�gned as
ABSENT �n the attendance l�st. The �nstructors do not have the author�ty to
excuse students for absence or let them take any classes off. All excuses
�nclud�ng soc�al and sports-related act�v�t�es, med�cal reports (except the
Med�cal Board Reports) are cons�dered w�th�n the 15% absence l�m�t. The
absences related to soc�al and sports act�v�t�es approved by the Un�vers�ty
are deducted from the student’s total absence records. 
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                      SINAV TANIMLARI VE DEĞERLENDİRME

Yabancı d�l  hazırlık eğ�t�m�nde; muaf�yet sınavı,  ara sınav, yı lsonu genel
sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır.  Her sınav yazılı ,  sözlü veya hem
yazılı  hem sözlü yapılab�l�r  .

MUAFİYET SINAVI 
Muaf�yet sınavı yabancı d�l  hazırlık sınıfı  bulunan b�r programa �lk kez
kaydını yaptırmış olan öğrenc�ler �ç�n Yüksekokul Yönetmel�ğ�
çerçeves�nde uygulanır ve � lg�l�  yabancı d�lde yen� ders yı lı  başında
yapılır .  70 ve üzer� alan öğrenc�ler yabancı d�l  hazırlık eğ�t�m�nden muaf
tutulur.  

ARA SINAVLAR 
Akadem�k yı l  boyunca, öğrenc�ler�n yı l  �ç� performanslarını ölçmek
amacıyla her yarıyılda �k� kez olmak üzere yapılan sınavlardır.  Ayrıca,
ara sınavlar dışında önceden tar�h b�ld�r� lmeden kısa sürel�  sınavlar da
yapılab�l�r .  

YILSONU GENEL SINAVI 
Bu sınava devam zorunluluğunu yer�ne get�rm�ş olan hazırlık sınıfı
öğrenc�ler� katı l ır .  Bu sınav eğ�t�m-öğret�m yılı  sonunda yapılır .  

BÜTÜNLEME SINAVI 
Yılsonu genel sınavına, hakkı olup da katı lmayan veya katı l ıp da
başarısız olan öğrenc�ler bu sınava alınır.  

MAZERET SINAVI 
Ön L�sans ve L�sans Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ�nde bel�rt� len haklı  ve
geçerl�  b�r mazeret neden� � le ara sınava g�remeyen öğrenc�ye Yönet�m
Kurulu Kararı � le mazeret sınavı açılır .  Öğrenc�n�n mazeret�n�n varlığını
kanıtlayan belgeler� ,  mazeret�n�n sona ermes�nden �t�baren en geç 3
(beş) �ş günü �ç�nde Yüksekokul Müdürlüğüne sunması gerek�r.  Aks�
halde, bu husustak� başvurusu Yabancı D�l ler Yüksekokulu Yönet�m
Kurulu tarafından değerlend�rmeye alınmaz. 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Sınav sonuçlarına �t�razın, sınav sonuçlarının � lanından �t�baren kanun�
süre �çer�s�nde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerek�r.  İ lg�l�  ders
sorumlusunun görüşü alınarak yapılacak �nceleme sonucu, madd� hata
tesp�t ed�l�rse, sınav notunda gerekl�  düzeltme yapılır .  
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 EXAM DESCRIPTONS AND EVALUATION
 

In fore�gn language preparat�on educat�on; exempt�on prof�c�ency exam,
m�d-term, f�nal and retake exams are appl�ed. Each exam can be oral or
both oral and wr�tten. 

EXEMPTION PROFICIENCY EXAM 
The exempt�on prof�c�ency exam prepared accord�ng to school
regulat�ons �s appl�ed to students who reg�ster for the f�rst t�me to a
programme w�th a fore�gn language preparatory class and �s held �n the
related fore�gn language. Students who score 70 and above are
exempted from fore�gn language preparatory class educat�on. 

MID-TERMS 
These exams are g�ven to students tw�ce or more every semester to test
the�r ongo�ng performance throughout the academ�c year. In add�t�on to
the m�dterm exams, pop qu�zzes can also be made. 

FINALS 
Preparatory class students who have fulf� l led the attendance obl�gat�on
takes f�nal exam. The f�nal exam�nat�on �s held at the end of the
academ�c year. 

MAKE-UP EXAM 
Students who have not attended or fa�led to part�c�pate �n f�nal
exam�nat�on take th�s exam�nat�on. 

RETAKE EXAM 
Accord�ng to Cumhur�yet Un�vers�ty Undergraduate Educat�on and Exam
Regulat�ons, Make-up Exam can be set by the School Management Board
to the students who weren’t  able take the exams due to r�ghtful and val�d
excuses. Students are supposed to hand �n the documents prov�ng the�r
excuses to the School of Fore�gn Languages �n the fol low�ng 3 days of
the�r recovery. Otherw�se, the�r appl�cat�on w�l l  not be taken �nto
account by the Board of Management. 

OBJECTION TO EXAM RESULTS 
Students may object to the results of exam�nat�on. Object�on must be
made to the Board of Management w�th�n the statutory per�od fol low�ng
the announcement of the exam results.  An exam�nat�on �s made by
tak�ng the op�n�on of the course teacher, �n case of f�nd�ng quant�tat�ve
measurement error,  the necessary correct�ons are made �n the exam
grade. 
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                      CALCULATING THE SUCCESS POINT                       
 

1.  By calculat�ng the ar�tmet�c mean of the m�d-term exams of any
sk�l l ,   the avarage m�d-term po�nt �s determ�ned.

2.  By calculat�ng the ar�tmet�c mean of the qu�z exams of any sk�l l ,  the
avaragequ�z po�nt �s determ�ned.

3 30 % of the of the qu�z score, and 70 % of the m�d-term score
determ�nes the m�d-year po�nt.

4. For the success po�nt,  %40 of the m�d-year po�nt and %60 of f�nal
exam score are calculated. Students whose success po�nts are equal
or above 70 po�nts are successful �n preparatory program.

  BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI   
                         

1.  Her b�r becer�n�n v�ze sınavları ar�tmet�k ortalaması alınacak ve her
b�r  becer�n�n v�ze ortalaması bel�r len�r.  

2.  Kısa sınavların da her b�r becer� �ç�n ar�tmet�k ortalaması alınır.

3.  Kısa sınav ortalamasının % 30'u ve V�ze ortalamasının % 70'�
kul lanılarak Yıl  İç� Notu bel�r len�r.

4. Yönetmel�ğ�m�z gereğ� Yıl  İç� ortalamasının %40’ı ve f�nal ağırlıklı
ortalamasının %60’ı � le hesaplanan başarı puanı 70 ve üzer� olan
öğrenc�ler hazırlık programından başarılı  sayılır lar.
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       ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR           

1.   Öğrenc�ler ders başlama saatler�ne bağlı kalmak zorundadırlar.  
2.  Öğrenc�ler�n öğret�m elemanının �zn� olmadan ders süres�nce cep
telefonu ve benzer� c�hazları kul lanmaları yasaktır.  Bu kurala uymamak
ders düzen�n� bozma sebeb� � le d�s�pl�n soruşturması gerekt�r�r .  
3.  Öğrenc�ler herhang� b�r sorun olduğunda öncel�kle danışman
öğret�m elemanı � le görüşmel�d�r.  Danışman öğret�m elemanının
yönlend�rmes�yle, program koord�natörüne ya da �dareye
başvurmalıdır.  
4.  Öğrenc�ler öğrenme veya öğretme özgürlüğünü kısıt lama
g�r�ş�m�nde bulunamazlar,  sınıf �çer�s�nde huzur ve düzen� bozamazlar.  
5.  Öğrenc�ler�n gerekl�  tüm ders materyaller�n� derse get�rmeler�
zorunludur. 
6.  Öğrenc�ler�n başkasının yer�ne �mza atması evrakta sahtec�l�ğe
g�rd�ğ�nden d�s�pl�n soruşturması gerekt�r�r .  
7.  Öğrenc�ler yerleşkeye öğrenc� k�ml�kler�yle g�rmek ve okulda
bulundukları süre �çer�s�nde k�ml�kler�n� yanlarında bulundurmak
zorundadırlar.  
8.  Öğrenc�ler öğrenc� k�ml�kler�n�n h�ç b�r şek�lde başkaları tarafından
kullanılmasına �z�n veremezler.  Bu durumda d�s�pl�n soruşturması
açılır  ve tak�ben d�s�pl�n cezası ver�l�r .  
9.  Öğrenc�ler tüm sınavlarda öğrenc� k�ml�kler�n� yanlarında
bulundurmak ve öğret�m elemanlarının �stemes� hal�nde göstermekle
yükümlüdürler.  
10. Öğrenc�ler�n eğ�t�m boyunca d�l  öğren�m� � le � lg�l�  yapmış oldukları
her tür sınıf �ç� ve sınıf dışı çalışmaların yanıtları kend�ler�ne a�t
olmalıdır.  
11.  Öğrenc�ler�n tüm öğret�m elemanları ve d�ğer öğrenc�ler � le saygı
kuralları çerçeves�nde ve d�kkatl�  � l �şk�ler �çer�s�nde olması gerek�r.  
12.  Öğrenc�ler�n Yüksekokul b�nasını,  çevres�n� tem�z tutması ve
Yüksekokula a�t dem�rbaş eşyayı d�kkatl�  kul lanması gerek�r.  Ver�len
zarar öğrenc�den tazm�n ed�l�r .  
13. Öğrenc�ler sınıfa sarhoş ya da bel�rg�n b�r şek�lde alkol veya
uyuşturucu etk�s� altındayken gelemezler ve yüksekokul sınırları
�çer�s�nde kumar oynayamazlar.  
14. Öğrenc�ler öğret�m elemanlarına ve d�ğer öğrenc�lere sözlü veya
f�z�ksel saldırıda bulunamazlar.  
15. Öğrenc�ler b�na �çer�s�nde kapalı alanlarda ve kampüsün s�gara
�ç�lmeyen alanlarında s�gara �çemezler.  
16. Öğrenc�ler tehl�kel�  maddeler� (ateşl�  s� lahlar,  bıçak vb.)  yanlarında
bulunduramaz ve kullanamazlar.  
17.  Öğrenc�ler tarafından af�ş vb. �z�ns�z h�çb�r şek�lde Yüksekokul
b�nası sınırları �çer�s�ne asılamaz ve dağıtımı yapılamaz. 
18. Öğrenc�ler sınıf lara ve laboratuvarlara su har�c� herhang� b�r
y�yecek ve �çecek maddes� � le g�remezler
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                          KEY ISSUES FOR STUDENTS                                

1.  Students must be punctual for school and lessons. 
2.  It  �s forb�dden for students to use the�r mob�le phones or s�m�lar
technolog�cal equ�pment w�thout the perm�ss�on of the �nstructor.
D�sobed�ence �n such cases calls for an �nvest�gat�on by the
D�sc�pl�nary Board. 
3.  In case of a problem, students should �n�t�al ly consult the�r class
superv�sor.  Then, w�th the d�rect�ons of the superv�sor,  they can
consult the program coord�nators or the adm�n�strator’s off�ce. 
4. Students cannot attempt to h�nder the learn�ng of others and the
general classroom order. 
5.  Students are supposed to come to school w�th the necessary
lesson mater�als.  
6.  As s�gn�ng for others on the class rol l  �s cons�dered as forgery of
documents, the case �s forwarded to the D�sc�pl�nary Board. 
7.  Students must carry the�r student IDs w�th them at al l  t �mes dur�ng
school hours. 
8.  Students cannot swap the�r ID cards for any part�cular reasons.
Th�s case also requ�res D�sc�pl�nary Invest�gat�on. 
9. In the exams students must carry the�r ID cards w�th them and
show them to �nstructors �f  they are asked to do so. 
10. As for the ass�gnments that a student carr�es out for language
learn�ng purposes, the answers or papers must be or�g�nal;  copy�ng
or plag�ar�sm �s forb�dden. 
11.  Students should be pol�te and courteous to �nstructors and to
each other.  
12. The school bu�ld�ngs and grounds should be kept clean and t�dy.
The school property should be used w�th care. Students who deface
property w�l l  be requ�red to pay for the damage �ncurred. 
13. Students cannot possess, use, sel l ,  d�str�bute, or be under the
�nfluence of any drugs, alcohol�c beverages, or behav�our-alter�ng
substances on school property and gambl�ng �s also forb�dden. 
14. Students cannot attack �nstructors or other students verbally or
phys�cally.  
15. Students cannot smoke �ndoors and �n proh�b�ted outdoor areas
of the campus. 
16. Students cannot carry and use dangerous �tems (f�rearms, guns
and etc.)  at any t�me on campus. 
17.  Students cannot g�ve out leaflets or hang up posters on school
property w�thout the perm�ss�on of the School Management Board. 
18. Students cannot take any beverages and food (except water) �nto
the classroom. 

17



                                SIK SORULAN SORULAR                                  

1.  Rapor almak devamsızlığa sayılır  mı?
- Evet,  heyet raporu dışındak� tüm raporlar devamsızktan sayılır .

2.  Devamsızlıktan kalırsam derslere/sınavlara g�reb�l�r  m�y�m?
- Hayır,  devamsızlıktan kalan öğrenc� derslere g�rme hakkını
kaybeder.

3. Devamsızlıktan kalırsam b�r sonrak� sene muaf�yet sınavına
g�reb�l�r m�y�m?
- Evet,  not ya da devamsızlıktan kaldığınızda muaf�yete g�reb�l�rs�n�z.

4. İk� yı l  üstüste kalırsam kaydım s�l�n�r m�?
- Evet,  OSYM Klavuzunda da bel�rt� ld�ğ� üzere YÖK’ün kararı
doğrultusunda �k� yı l  üstüste kalan öğrenc�ler�n kaydı bütünleme
sonuçları sonrası s� l �n�r.

5.  B�r�nc� yı l  başarısız olursam �k�nc� yı l  derslere gelmem gerek�yor
mu?
- Evet,  devamsızlıktan da nottan da kalsalar öğrenc�ler�n �k�nc� yı l
devam mecbur�yet� vardır.

6.  Devamsızlıklar b�r döneml�k m�?
- Hayır,  hazırlık eğ�t�m� yı l l ık b�r eğ�t�m olduğu �ç�n, tablolarda
bel�rt� len devamsızlık sınırları b�r yı l  �ç�nd�r.

7.  Tablolardak� devamsızlık sınırları b�r ders �ç�n m�?
- Hayır,  ver� len devamsızlık sınırı  tüm derslerden yapılan
devamsızlıkların toplamı �ç�nd�r.

8. F�nallerde başarısız oldum, bütünlemeye her dersten g�rmek
zorunda mıyım?
- Evet,  hazırlık eğ�t�m� b�r bütün olup dersten geçme uygulaması
olmadığı �ç�n f�naller sonrası başarısız olan öğrenc�ler her dersten
tekrar bütünlemeye g�rmek zorundadır.

9. Not veya devamsızlıktan kaldım fakat gelecek sene muaf�yetten
geçt�m. Bursum kes�l�r  m� / kred�ye döner m� ?
-Hayır,  sene kaybı yaşamayacağınız �ç�n sorun olmayacaktır.

10. Hazırlıktak� muaf�yet sınav soruları hang� sev�yeye göre
hazırlanıyor ?
-,  İng�l�zce Sınavları B1, B1+ ve B2 sev�yeler�nde
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11.  Derste hocalar yabancı d�lde konuşuyor mu?
- Dersler�m�z okuduğunuz hazırlık sınıfı  � le � lg�l�  d�lde �şlen�yor ancak
anlaşılamayan durumlarda Türkçe açıklamalar da yapılab�lmekted�r.

12. H�ç Almanca, Fransızca ve ya İng�l�zce b�lm�yorum hazırlıkta
zorlanır mıyım?
- Hazılık sınıfının amacı bölümünüz �ç�n gerekl�  olan d�l�  bölümünüzün
�ht�yaç duyduğu sev�yede öğrenmen�z� sağlamaktır.  Dolayısıyla
gerekl�  özver�y� sağlayan öğrenc�ler�m�z herhang� b�r sıkıntı
yaşamamaktadır.

13. İsteğe bağlı hazırlıkta kalırsam gelecek sene bölümüme geçeb�l�r
m�y�m?
- Evet.

14. Grammar ders�nden kalsam sadece o dersten m� bütünleme
sınavına g�rer�m?
- Hayır.  Tek b�r dersten kalmak d�ye b�r uygulamamız
bulunmamaktadır.  Hazırlık sınıfı  b�r bütündür, başarı b�r bütün olarak
değerlend�r� ld�ğ�nden bütünlemeye kalan öğrenc� tüm derslerden
sınava g�rer.

15. Kullanılacak ders k�tapları neye göre bel�r len�yor ?
- Kullanılan ders k�tapları � lg�l�  hazırlık sınıfının hedeflenen d�l
sev�yes�ne uygun olarak güncel kaynaklar �ncelenerek seç�lmekted�r.

16. D�ğer ün�vers�teler�n hazırlık eğ�t�mler� � le aynı eğ�t�m m� yoksa
farklı  sev�yede eğ�t�m m� ver�l�yor ?
- Hazırlık sınıfı  eğ�t�mler� her ün�vers�tede � lg�l�  bölümün �ht�yaçları
doğrultusunda farklı  sev�yelerde ver�leb�l�r .  

17.  Hazırlıkta bölümler � le � lg�l�  b�r ders ver�l�yor mu ?
- Hayır.

18. İk�nc� senen�n sonunda da hazırlıkta kalırsam nasıl  b�r süreç
olacak ?
- İk�nc� yı l  sonunda başarısız olan öğrenc�ler�n � l �ş�ğ� kes�l�r .  Bu
öğren
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                          FREQUENTLY ASKED QUESTIONS   
                                          

1 .  Is rece�v�ng health report cons�dered as absentee�sm?
-Yes, al l  the reports except for comm�ttee report are cons�dered as
absentee�sm.

2. Can I attend courses/exams �f  I  fa�l  due to absentee�sm?
-No, Students, who fa�l  due to absentee�sm, lose the�r r�ght to attend
courses.

3. Can I take the exempt�on exam �f I  fa�l  due to absentee�sm?
-Yes, you can take the exempt�on exam even �f  you fa�l  due to
absentee�sm.

4. Am I excluded from un�vers�ty �f  I  fa�l  to complete the program
successful ly �n two academ�c years?
-Yes, students, who fa�l  to complete the program successful ly �n two
academ�c years, are excluded accord�ng to the dec�s�on of YÖK as �t
�s stated �n OSYM gu�de after the results of make-up exams.

5. Do I have to attend the courses �n the second year �f  I  fa�l  �n f�rst
year?
-Yes, students have to attend courses �n the second year when they
fa�l  �n the f�rst year.

6. Is absentee�sm l�m�t just for one term?
-No, because preparat�on program �s an annual program, the l�m�ts
of absentee�sm stated on the tables are for one year.

7.  Are the l�m�ts of absentee�sm on tables for one lesson?
-No, the l�m�t of absentee�sm stated on the tables �s the sum of
absences from all  the courses.

8. Do I have to take al l  the courses �n make-up exam �f I  fa�l  �n f�nal
exams?
- Yes. Students who fa�l  �n the f�nal exams have to take make-up
exam of the al l  courses because preparat�on program �s a whole.

9. If  I  am successful �n prof�c�ency exam �n my second year, w�l l  my
scholarsh�p be over?
- No, because you don’t  lose year, �t  won’t  be a problem.

10. What level are the prof�c�ency exams?
- B1, B1+ and B2 levels for Engl�sh.
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11.  Do the teachers speak �n fore�gn language dur�ng the classes?
- Teachers generally use the fore�gn language but �n some cases
they can expla�n �n Turk�sh.

12. I  have no knowledge about any fore�gn language, �s �t  hard for me
to learn?
-The a�m of the preparatory educat�on �s to teach you the requ�red
language, so �f  the students study enough, �t  won’t  be hard.

13. If  I  fa�l  �n opt�onal preparatory class, w�l l  I  cont�nue to my
department �n the next year?
-Yes.

14. If  I  fa�l  �n Grammar, do I reattend only my grammar make-up
exam?
-No. Preparatory educat�on �s a whole and the success po�nt �s
evaluated as a whole, so �f  you fa�l ,  you attend all  the make-up
exams.

15. How do you select the course books?
-Course books are selected accord�ng to the levels of the groups
among upto- date books.

16. Are the levels of the educat�on programs s�m�lar to or d�fferent
from other un�vers�t�es?
-Preparatory programs may vary from un�vers�ty to un�vers�ty
accord�ng to the requ�red language levels of the departments. 

17.  Are there any courses about our departments?
-No.

18. What �s the procedure �f  I  fa�l  at the end of the second year?
-Unsuccessful students at the end of the second year should fol low
the regulat�ons over OSYM for a non-fore�gn language department.
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İLETİŞİM/CONTACT 
 
 

Adres/Adress: Yozgat Bozok Ün�vers�tes�
Yabancı D�l ler Yüksekokulu

Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü Atatürk Yolu 7.  km
Merkez - YOZGAT

 
E Posta/E-Ma�l:  yabanc�d�l leryo@bozok.edu.tr

 
Web Sayfası/Web Page:

https://bozok.edu.tr/okul/yabanc�-d�� ler-yo
 

Tel/Phone: +90 354 242 11 02
 

Yüksekokul Müdürü / D�rector :
 Dr.  Öğr. Üyes�/Ass�st.Prof.Dr.  M. Ertuğ YAVUZ - Dah�l� :  2840

 
Yüksekokul Müdür Yardımcısı:/ V�ce D�rector:

  Öğr. Gör./Lect.  Sadett�n GÜÇLÜ - Dah�l� :  2844
 

Yüksekokul Müdür Yardımcıs / V�ce D�rector:  
Öğr. Gör./Lect.  Serhat BOLAT - Dah�l� :  2806
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