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ENG 151  (3-0-0) 

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencilere 

İngilizce’nin temel kelime bilgisi ve gerekli dilbilgisi yapısının temelini sağlamaktır. Bu dönem 

İngilizce ile tanışma ve dile alışma sürecidir. Öğrencinin dönem sonunda kendini tanıtması, 

yaşadığı şehir, yiyecekler ve boş zaman aktiviteleri gibi günlük yaşamda ihtiyacı olabilecek 

cümleleri kurabilecek düzeyde olması amaçlanır.  

Bu ders öğrencinin seviyesine göre Başlangıç (Beginner), Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-

Intermediate) ve Orta (Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Başlangıç (A1) düzeyindeki öğrenci İngilizce’de kullanılan temel kavramları ve günlük konuşma dilinde 

kullanılan kalıpları kullanabilecek düzeye gelir. Somut ihtiyaçlarını karşılayabilir (selamlaşma, kendini tanıtma, 

kişisel sorular sorup cevaplayabilme, hoşlandığı şeylerden bahsetme). 

Temel (A2) düzeyindeki öğrencinin temel gramer kurallarını, okuma, konuşma ve dinleme becerisini 

geliştirmeye yöneliktir. Bu seviyede öğrenci interaktif grup çalışmalarında temel düzeyde etkindir.  

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci kullanılacak kaynaklar ve materyaller ile günlük yaşantıda kullanılabilecek 

kalıpları aktif bir şekilde kullanabilir, diyalog kurma becerisini geliştirir. Güncel konularda gramer bilgilerini 

kullanarak uzun paragraflar yazabilir. Dinleme becerileri daha uzun ve karmaşık konuşmaları anlayabilecek 

düzeye getilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci ileri seviyedeki gramer konularını öğrenir ve bu kazanımlarını okuma, dinleme, 

yazma ve konuşma gibi dil becerilerine rahatlıkla aktarabilir. Bilimsel, eleştirel ve yaratıcı metinleri anlayabilir, 

sorulan sorulara cevap verebilir.  

 

 

 

ENG 152  (3-0-0) 

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır ve ENG 151 dersinin 

devamıdır. ENG 151’de edinilen kazanımların pekiştirilmesi ve ilerletilmesi hedeflenmiştir. Bu 

dönem sonunda öğrenci temel dilbilgisi kurallarını kullanabilir, kurallı cümleler kurabilir, 

İngilizce diyalogları anlayabilir ve temel düzeyde iletişim kurabilir. 

Bu ders öğrencinin seviyesine göre Başlangıç (Beginner), Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-

Intermediate) ve Orta (Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Başlangıç (A1) düzeyindeki öğrenci temel seviyede dilbilgisi kurallarını öğrenir, uygular ve metni okuyabilme 

ve anlayabilme becerisini kazanır. Verilen gramer bilgisi ve temel seviyedeki kelimeler ile hedef dilde sohbet 

edebilir. 

Temel (A2) düzeyindeki öğrencinin öğrenilmiş becerileri ileriye taşınır, öğrenci bilgilerini pekiştirir ve kullanır. 

İngilizce okuma parçalarını anlar, paragrafları açıklar ve sorulara cevap verebilir. Değişik becerilerde 

yaptırılan çalışmalar neticesinde temel düzeyde okuma ve konuşmada akıcılık kazanır. 

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci İngiliz ve Amerikan kültürünü tanır ve kendi kültürü ile karşılaştırabilir. 

Günlük yaşamda, seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşabilecek çoğu durumların üstesinden 

gelebilir. İsteklerinden ve planlarından nedenleriyle söz edebilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci akademik veya bilimsel ve eleştirel konuşmaları anlayabilir ve konu hakkındaki 

fikirlerini sınırlı bir ölçüde karşı tarafa aktarabilir ve tartışabilir. Sunumlar yapabilir. 

 



 

ENG 251 (3-0-0) 

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencinin 

pek çok ortamda sürekli karşılaşılan gündelik konularda rahatlıkla iletişim kurma becerisini 

sağlamak, farklı konularda sınırlı bir şekilde teknik tartışmalar yürütebilir. Belli bir ölçüde 

akıcı, iyi yapılandırılmış ve doğal cümleler kullanarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Karmaşık 

yapıda gramer kurallarını bilindik konularda rahatlıkla kullanabilir. 

Bu ders öğrencinin seviyesine göre Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate) ve Orta 

(Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Temel (A2) düzeyindeki öğrenci bilindik ya da kendini kişisel olarak ilgilendiren konularda zorlanmadan, kendi 

içinde tutarlı paragraflar yazabilir. Dilin işleyiş kurallarını sezer, örneklendirebilir, imla kurallarını hatasız bir 

şekilde kullanabilir.  

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci dil ve dilin özelliklerini daha kapsamlı bir şekilde öğrenir ve uygulaması 

beklenir. İngilizce'nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, 

dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır. Öğrenci cümlenin öğeleri, yazım kuralları, sözcük 

çeşitleri gibi konulara hakim olur. Kelime hazinesini zenginleştirerek konuşmalarında kullanabilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünebilme alışkanlığı kazanır. Kendini akademik 

ortamlarda da ifade edebilir.  Uzun konuşmaları ve İngilizce verilen dersleri anlayabilir. Belli ölçüde bir doğal 

ve akıcı bir dil kullanarak ana dilde konuşan biriyle iletişim kurabilir. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ENG 252 (3-0-0) 

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır ve ENG 251 dersinin 

devamıdır. ENG 251’de edinilen kazanımların pekiştirilmesi ve ilerletilmesi hedeflenmiştir. 

Öğrencinin konuşma, yazma hakimiyetinin tam olarak oturduğu seviyedir. Dilin temel 

yapılarını etkin bir şekilde kullanabilme, pek çok alandan kelimeyi kullanabilme ve zengin dil 

yapılarıyla kendi fikirlerini rahatça ifade edebilme becerisi kazanır. Akademik ve akademik 

olmayan çevrelere yeterli seviyede katılımda bulunabilir. İleride alacağı mesleki İngilizce 

derslerine temel oluşturur.  

Bu ders öğrencinin seviyesine göre, Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate) ve Orta 

(Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Temel (A2) düzeyindeki öğrenci okunan metinleri yorumlayarak kendi fikir ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak 

ifade edebilir. Gramer ve kelime bilgilerini gündelik hayatta akıcı bir şekilde kullanabilir. Bu düzeyde öğrenci 

tartışabilir. 

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci edindiği dil yetisi sayesinde eleştirel düşünebilir ve bu düşünceleri ifade 

edebilir. Dil becerilerini akıcı bir şekilde soyut ve kültürel konular hakkında belirli sınırlar çerçevesinde 

kullanabilir. Deneyimlerini, görüşlerini, planlarını aktarabilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünce niteliklerine sahiptir ve buna yönelik yazılar 

yazabilir. Çeşitli seminer ve fakülte derslerinde karmaşık dil öğeleriyle dili kullanabilir ve konuşmalar ve uzun 

süreli sunum hazırlayabilir. Aktif tartışma ortamlarına katılabilir. Güncel bir konuyu avantaj ve 

dezavantajlarıyla tartışabilir. Mesleki İngilizce için temel oluşturmuştur. 

 

 

 



 

ENG 261 (3-0-0)  

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır. Dersin amacı öğrencinin 

pek çok ortamda sürekli karşılaşılan gündelik konularda rahatlıkla iletişim kurma becerisini 

sağlamak, farklı konularda sınırlı bir şekilde teknik tartışmalar yürütebilir. Belli bir ölçüde 

akıcı, iyi yapılandırılmış ve doğal cümleler kullanarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Karmaşık 

yapıda gramer kurallarını bilindik konularda rahatlıkla kullanabilir. 

Bu ders öğrencinin seviyesine göre Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate) ve Orta 

(Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Temel (A2) düzeyindeki öğrenci bilindik ya da kendini kişisel olarak ilgilendiren konularda zorlanmadan, kendi 

içinde tutarlı paragraflar yazabilir. Dilin işleyiş kurallarını sezer, örneklendirebilir, imla kurallarını hatasız bir 

şekilde kullanabilir.  

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci dil ve dilin özelliklerini daha kapsamlı bir şekilde öğrenir ve uygulaması 

beklenir. İngilizce'nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerinin öğrenildiği ve uygulandığı, 

dört dil becerisindeki eksikliklerini giderildiği bir aşamadır. Öğrenci cümlenin öğeleri, yazım kuralları, sözcük 

çeşitleri gibi konulara hakim olur. Kelime hazinesini zenginleştirerek konuşmalarında kullanabilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünebilme alışkanlığı kazanır. Kendini akademik 

ortamlarda da ifade edebilir.  Uzun konuşmaları ve İngilizce verilen dersleri anlayabilir. Belli ölçüde bir doğal 

ve akıcı bir dil kullanarak ana dilde konuşan biriyle iletişim kurabilir. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ENG 262 (3-0-0) 

DERSİN TANIMI: Bu ders 3 kredi olup haftada 3 saat yapılmaktadır ve ENG 261 dersinin 

devamıdır. ENG 261’de edinilen kazanımların pekiştirilmesi ve ilerletilmesi hedeflenmiştir. 

Öğrencinin konuşma, yazma hakimiyetinin tam olarak oturduğu seviyedir. Dilin temel 

yapılarını etkin bir şekilde kullanabilme, pek çok alandan kelimeyi kullanabilme ve zengin dil 

yapılarıyla kendi fikirlerini rahatça ifade edebilme becerisi kazanır. Akademik ve akademik 

olmayan çevrelere yeterli seviyede katılımda bulunabilir. İleride alacağı mesleki İngilizce 

derslerine temel oluşturur.  

Bu ders öğrencinin seviyesine göre, Temel (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate) ve Orta 

(Intermediate) düzeyinde verilebilmektedir. 

Temel (A2) düzeyindeki öğrenci okunan metinleri yorumlayarak kendi fikir ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak 

ifade edebilir. Gramer ve kelime bilgilerini gündelik hayatta akıcı bir şekilde kullanabilir. Bu düzeyde öğrenci 

tartışabilir. 

Alt-Orta (B1) düzeyindeki öğrenci edindiği dil yetisi sayesinde eleştirel düşünebilir ve bu düşünceleri ifade 

edebilir. Dil becerilerini akıcı bir şekilde soyut ve kültürel konular hakkında belirli sınırlar çerçevesinde 

kullanabilir. Deneyimlerini, görüşlerini, planlarını aktarabilir. 

Orta (B2) düzeyindeki öğrenci bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünce niteliklerine sahiptir ve buna yönelik yazılar 

yazabilir. Çeşitli seminer ve fakülte derslerinde karmaşık dil öğeleriyle dili kullanabilir ve konuşmalar ve uzun 

süreli sunum hazırlayabilir. Aktif tartışma ortamlarına katılabilir. Güncel bir konuyu avantaj ve 

dezavantajlarıyla tartışabilir. Mesleki İngilizce için temel oluşturmuştur. 
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