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Ön Şartlı Dersler Yok 
 

Dersin Dili İngilizce 
Dersin Türü Seçmeli 
Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Arafat Hüseyin 
Dersin Yardımcıları  
Derslik   
Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 
Görüşme:            

Danışmanlık:      
 

Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin İngiliz dilini ve yabanci dilde mesleki terimleri  öğrenmeleri  

amaçlanmaktadır. 

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman 

kullanımı, konsatre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan 

bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz 

İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede 

tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her 

öğrenci bir okuma parçasının sonundaki bilinmeyen kelimelerin anlamını 

çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma 

yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.     

Bu ders öğrencilerin edindikleri dil yetilerini ve becerilerini uygulamalı olarak 

kullanmalarını hedefleyior olup bu program dahilinde belirlenen genel ve akademik 

İngilizce öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, akademik yazma ve 

konuşma becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle akademik terminoloji 

içerikli olan bu ders, öğrencilerin eleştirisel düşünme doğrultusunda öğrendiklerini 

akademik bir yazı çerçevesinde düzenleyip ifade edebilmelerini amaçlamaktadır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Öneride bulunmak, karşılaştırma yapabilmek ve hayat hakkında 

konuşabilmek. 

• Direkt bilgi alışverişini gerektiren günlük ve rutin basit konularda iletişim 

kurabilmek. 

• Basit kalıpları kullanarak geçmişinden, yaşadığı çevreden, ve ihtiyaç 

duyulan durumlardan bahsedebilmek 

• Tasvir paragrafları, postakartları ve teşekkür mektupları yazabilmek. 

• Kısa prezentasyonlar yapabilmek ve sorulan sorulara cevap verebilmek. 
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Dersin İçeriği  There is /there are, present continuous tense, a/an/some/any/how much/how many, 

be going to (plans), practical English, comparative adjectives, superlative adjectives,  

would like/to, adverbs/common adjectives, present perfect – been  to, grammar, 

vocabulary, pronunciation. 

 

 

  



HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
A house wıth a hıstory / there is /there are  

A  night in a hounted house hotel / there was /there were  
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 
Neighbors from hell – present continuous  

When a man is tired of London – present simple or 

present continuous  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 

What does your food say about you ?/ a/an/some/any 

How much water do we really need? /How much/how 

many quantifiers :/ a lot , not much etc 

 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 Changing Holidays / be going to (plans) 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 It’s written in the cards / be going to (predictions)  
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 
Practical English /At a restaurant 

Writing /Instructions 

Revise & check /what do you remember ?  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Arasınav / Mid term exam 
Ders notu ve kaynakları 

8 The Truse False Show – comparative adjectives   
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 The highest city in the world – superlative adjectives  
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 Would you like to drive a Ferrari? Would like/ to 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 They dress well but drive badly  /adverbs  /common 

adjectives 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 
Practical English / going home 

Writing / Making a reservation 

Revise and check – What do you remember  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 
Before we met /present perfect – been  to -   

I have read the book, I’have seen the film / present 

perfect or past simple/ past participles 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 

Grammar  

Quick grammar check for each File  

Vocabulary , Pronunciation  

Quick check of vocabulary, sounds and word stress   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem Sonu Sınavı Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 



AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 
Ara Sınav 1 12 12 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    
AKTS 6 

 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 
Değerli Öğrencilerimiz, 
 
Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 

konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 

Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 

olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 

hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 

notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  
 
 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 
No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
New English File – Elementary 

Student\s Book   

Clive Oxenden, Christina Latham –Koenig – Paul Seligson – 

Oxford University Press  

2   

3   
 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Get ready to write –a first 

composition to write  
Karen Blanchard – Christine Root – Longman  2006   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav  1 %35 

Final Sınavı  1 %35 

TOPLAM 17 %100 

 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 

kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    
 

 

  

 

 

 

 


