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Dersin Adı

İngilizce Dil Becerileri II

Ders Kodu

Ders Düzeyi

YD102

AKTS Kredi

2

İş Yükü

56 (Saat)

Teori

Lisans
2

Uygulama

0

Laboratuvar

0

Dersin Amacı

Bu bir A1 (başlangıç) seviyesi dersidir. Bu dersin temel amacı; öğrencilerin A1 seviyesindeki dilbilgisi
konularını ve kelimelerini öğrenmelerini ve edinmelerini, aynı zamanda bunları gerçek hayat şartlarına
uygun birleştirilmiş becerileri kullanarak etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamaktır. İletişimsel
yaklaşıma önem verilmektedir.

Özet İçeriği

Bu ders öğrencilerin,ev, ev işleri ve mobilya ile ilgili kelimeleri, davet ve randevu, planlar, geçmişten
bahsetme, seyahat ve tatil, meslekler, kişilik sıfatları, vücudun bölümleri, sağlıkla ilgili terimleri ve yiyecekiçecekle ilgili kelimelerin öğrenilmesi gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders
boyunca öğrenciler şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, gereklilik-zorunluluk bildiren kip fiiller
ve sayılabilen-sayılabilen isimlerle beraber bazı nicelik bildiren kelimeler gibi temel dilbilgisi konularıyla
tanışmaktadırlar.

Staj Durum

Yok

Öğretim Yöntemleri

Anlatım (Takrir), Örnek Olay, Proje Tabanlı Öğrenme, Bireysel Çalışma

Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)

Öğr. El. Esra ERENOĞLU AKSOY, Öğr. Gör. Ali Cemal AĞ, Öğr. Gör. Barış ÇAVUŞ, Öğr.
Gör. Beyhan SEZER, Öğr. Gör. Cansın ÇALIŞKAN, Öğr. Gör. Ercan YILMAZ, Öğr. Gör.
Esma ACUN, Öğr. Gör. Fethiye EFENDİ KIR, Öğr. Gör. Göksel TURAN, Öğr. Gör. Gülsün
POYRAZ SOFRACI, Öğr. Gör. Hasan Ulvi EVREN, Öğr. Gör. Hatice KURT, Öğr. Gör.
Mehmet KOLTAŞ, Öğr. Gör. Mehmet Niyazi YAĞMUR, Öğr. Gör. Mine GERGÜN, Öğr. Gör.
Murat MADAK, Öğr. Gör. Nilüfer KARADAVUT, Öğr. Gör. Nursel ÖZEN, Öğr. Gör. Özlem
DİLAVER, Öğr. Gör. Özlem MADAK, Öğr. Gör. Sevim EVREN, Öğr. Gör. Soner SOFRACI,
Öğr. Gör. Yasir YAREN, Öğr. Gör. Yıldız BAL

Ders Koşulları
Eş Koşul

YD101

Denk Ders

YD108/YD106

Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Dönem Sonu Sınavı (Final)

Adet

Oran (%)

1

100

Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
https://aduzem.adu.edu.tr/

1

Hafta

Haftalara Göre Ders Konuları

1

Teorik

Şimdiki zaman Olumlu ve Olumsuz cümle yapısı + ev ile ilgili kelimeler

2

Teorik

Şimdiki zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar + mobilya ile ilgili kelimeler

3

Teorik

Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması + ev işleri ile ilgili kelimeler

4

Teorik

Gelecek zaman (be going to) + tatil aktiviteleri ve gelecek zaman ile ilgili zaman belirteçleri

5

Teorik

Gelecek zaman (will/ won’t) + gelecek zaman ile ilgili bazı ifadeler

6

Teorik

Gereklilik bildiren kip fiiller + meslekler

7

Teorik

Zorunluluk bildiren kip fiiller + kişilik sıfatları

8

Teorik

Sayılabilen, sayılamayan isimler + yiyecek ile ilgili kelimeler

9

Teorik

Rica ve teklif bildiren soru kelimeleri + vücudun bölümleri

10

Teorik

Nicelik bildiren kelimeler ( A-An-Some-Any-Much-Many) + kişileri tanımlama ile ilgili bazı sıfatlar

11

Teorik

Geçmiş zaman (Was-Wasn ’t/Were/Weren’t) + geçmiş zaman ile ilgili belirteçler

12

Teorik

Geçmiş zaman ile olumlu cümle yapısı + Deyimsel Fiiller

13

Teorik

Geçmiş zaman ile olumsuz cümle yapısı

14

Teorik

Geçmiş zaman ile soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar

15

Teorik

“Değil mi?” soru kalıbı + sağlık ile ilgili kelimeler
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Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik

Adet

Ön Hazırlık

Etkinlik Süresi

Toplam İş Yükü

Kuramsal Ders

15

3

0

45

Dönem Sonu Sınavı

1

10

1

11

Toplam İş Yükü (Saat)

56

Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / 25*] = AKTS Kredisi

2

*25 saatlik iş yükü 1 AKTS olarak kabul edilmektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları
1

İçinde bulundukları anda yapmakta oldukları eylemler hakkında konuşabilme, karşıdaki kişiye konuşma anında ne yaptıklarını
sorabilme

2

Yakın gelecekteki planları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye yakın gelecekteki planları hakkında sorular
sorabilme.

3

Gereklilik ve zorunluluk içeren basit cümleler kurabilme, belirli bir mesleğe sahip kişilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri
hakkında konuşabilme.

4

Birini telefonda dışarı çıkmaya davet edebilme ve davete cevap verebilme, o anda ne yaptıklarını söyleyebilme, önerilerde
bulunabilme.

5

Karşıdaki kişiye satın alması için sipariş verebilme, sahip olduğu veya var olan nesnelerin miktarı hakkında konuşabilme

6

Geçmişte belli bir anda nerede olduklarını ve ne yaptıklarını söyleyebilme, karşıdaki kişiye geçmişte belli bir anda nerede
olduklarını sorabilme, kendi geçmişleri hakkında basitçe konuşabilme, çocukken en sevdikleri şeyler hakkında konuşabilme ve
soru sorabilme.

7

Geçen hafta/ hafta sonu nerede, ne yaptıkları hakkında basitçe konuşabilme, karşıdaki kişiye geçen hafta/ hafta sonu nerede
ne yaptığını sorabilme.

8

Karşıdaki kişiye question tag ( değil mi) kalıbını kullanarak soru sorabilme ve sorulan sorulara cevap verebilme

Program Çıktıları (İnsan Kaynakları Yönetimi Programı)
1

İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; Çalışma ve
çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olmak

2

Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak

3

İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

4

Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak; ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek

5

İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme
yeteneğini edinmek

6

Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek

7

İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması,
performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları
Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilmek

8

Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları
süreçlerinde uygulayabilmek; gereken durumlarda sorumluluk alarak problemlerin çözümüne ve sürekli gelişime katkıda
bulunmak, problem tanımlama, hedef belirleme, reorganizasyon ve değişiklik yönetimi becerileri ile süreçlerin mükemmelliğini
sağlamak

9

Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve
denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak

10

Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek

11

Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak

12

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim
kurar

13

Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile
çalışabilmek

14

Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak

15

Çalışanların ve toplumun gelişimini sağlamak için İnsan Kaynakları Yönetiminin ‘nasıl’, ‘niçin’ ve ‘nerede’ katkı ve destek
sağlaması gerektirdiğine dair eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak ; bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme
projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
PÇ5

5

PÇ8

3

PÇ12
PÇ13

ÖÇ2

4
4
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PÇ15

5

5
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