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VETERİNER PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı

İngilizce Dil Becerileri I

Ders Kodu

Ders Düzeyi

YD101

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, kendini tanıtma, selamlaşma, yaşadıkları yerlerden bahsetme, sayılar, renkler,
aileleri ile ilgili konuşma, aktiviteler ve hobilerden bahsetme, gün, hafta, ay gibi zamana dair konulardan
bahsetme gibi İngilizcenin temel konularını çalışmalarını sağlamaktadır. Ders boyunca öğrenciler have
got, to be, iyelik sıfatları, there is/are, emir cümleleri, kip fiil (can), nicelik bildiren sıfatlar (some, any),
zıtlık bağlacı (but) ve geniş zaman gibi temel dilbilgisi konularıyla tanışmaktalar.

Staj Durum

Yok

Öğretim Yöntemleri

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

Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)

Öğr. Gör. Ali Cemal AĞ, Öğr. Gör. Barış ÇAVUŞ, Öğr. Gör. Beyhan SEZER, Öğr. Gör.
Cansın ÇALIŞKAN, Öğr. Gör. Dilek ATEŞ, Öğr. Gör. Esma ACUN, Öğr. Gör. Fethiye
EFENDİ KIR, Öğr. Gör. Hatice KURT, Öğr. Gör. Hayri ARGUNAT, Öğr. Gör. Lütfi SARAÇ,
Öğr. Gör. Mehmet Niyazi YAĞMUR, Öğr. Gör. Murat MADAK, Öğr. Gör. Nilüfer
KARADAVUT, Öğr. Gör. Nursel ÖZEN, Öğr. Gör. Pınar UĞUR, Öğr. Gör. Saim ÖZKAN,
Öğr. Gör. Sibel KARASULU, Öğr. Gör. Yasir YAREN, Öğr. Gör. Yıldız BAL

Ders Koşulları
Denk Ders

YD107/YD105

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

Alfabe + Sayılar

2

Teorik

Selamlaşma + Tanışma

3

Teorik

"To Be" fiilinin geniş zaman çekimi

4

Teorik

Be fiilini kullanarak Wh- soru kelimeleriyle cümle yapısı

5

Teorik

This-That/ These- Those yapıları, çoğul ve düzensiz kelimeler + bazı sıfatlar

6

Teorik

Sahiplik (have/ has got) yapısı + aile bireyleri

7

Teorik

İyelik sıfatları + renkler

8

Teorik

There is/ are yapıları + yer ile ilgili kelimeler

9

Teorik

Nicelik bildiren sıfatlar (some, any) + sayılar

10

Teorik

Zaman ve Yer edatları + Aylar

11

Teorik

Olumlu ve Olumsuz Emir Cümleleri + Saatler

12

Teorik

Yeterlik bildiren kip fiil (can) + spor aktiviteleri

13

Teorik

Zıtlık bağlacı (but) + tarihler

14

Teorik

Geniş zaman olumlu ve olumsuz cümle yapıları + hobiler

15

Teorik

Geniş Zaman Soru cümlesi yapısı ve kısa cevaplar + ilgi alanları

Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Kuramsal Ders

Adet

Ön Hazırlık

Etkinlik Süresi

Toplam İş Yükü

15

3

0

45
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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

Kendilerini tanıtabilme, karşılaştıkları insanlarla farklı şekillerde selamlaşabilme.

2

Yaşadıkları yerleri veya memleketlerini söyleyebilme, karşılarındaki insanlara yaşadıkları yerleri, uyruklarını ve konuştukları
dilleri sorabilme ve söyleyebilme.

3

Kişi zamirlerini , iyelik sıfatlarını ve sahiplik bildiren yapıları kullanarak aile bireyleri hakkında bilgiler verebilme.

4

Boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında konuşabilme, karşılarındaki insanların boş zaman aktivitelerini ve hangi aktiviteleri
sevip sevmediklerini sorabilme.

5

Haftanın günlerini ve yılın aylarını sayabilme, doğum günlerini ve önemli tarihleri söyleyebilme, sevdikleri veya sevmedikleri
günleri ve ayları söyleyebilme.

6

Bir şehirde hangi mekanların olduğunu ve onların yerlerini söyleyebilme, karşı tarafa nerede olduğunu sorabilme.

7

Saati sorup söyleyebilme, birisiyle buluşma ayarlayabilme.

8

Yetenekleri, yapabildikleri ve yapamadıkları spor aktiviteleri hakkında konuşabilme.

9

Karşılarındaki kişilere yönelik emir cümlesi kurabilme

Program Çıktıları (Veteriner Programı)
1

Veteriner hekimlerin ilişkili olduğu hasta, hasta sahipleri, toplum ve çevre ile ilgili etik ve yasal sorumluluklarını anlamak

2

Veteriner hekimliği ile ilgili organizasyon, yönetim ve mevzuat bilgisine sahip olmak

3

Veteriner hizmetlerinde sağlık ve güvenliği geliştirmek, izlemek ve sürdürmek; kalite güvencesi sistemleri hakkında bilgi sahibi
olmak; risk yönetimi ilkelerini uygulamaya koymak

4

Hasta sahipleri, toplum, meslektaşlar ve ilgili makamlarla uygun bir dil kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurmak

5

Klinik ve müşteri kayıtları ile gerektiğinde meslektaşları tatmin edici ve toplum tarafından anlaşılabilir bir biçimde vaka raporları
hazırlamak

6

Hizmet sırasında multidisipliner bir ekibin üyesi olarak etkili bir şekilde çalışmak

7

Veteriner hekimliği faaliyetlerinde ekonomik ve duygusal durumu anlamak

8

Literatür ve sunumları eleştirel bir şekilde gözden geçirebilmek ve değerlendirebilmek

9

Klinik yönetim prensiplerini anlamak ve uygulamak, kanıta dayalı veteriner hekimliği uygulamalarını yapmak

10

Hayvan bakımı ve veteriner halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak için veteriner hekimliği bilgilerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, bu amaçla mesleki yeteneklerini kullanmak

11

Eksik bilgi ile başa çıkma, beklenmedik durumlarla başa çıkma ve değişime uyum sağlama yeteneğini göstermek

12

Kişisel ve mesleki sınırları tanıma ve gerektiğinde nasıl profesyonel danışmanlık, yardım ve destek alınacağını bilmek

13

Yaşam boyu öğrenme becerisi ile mesleki gelişim ve öğrenme kararlılığı göstermek. Bu, mesleki deneyimin yansıması ve kayıt
altına alınması ile performans artırılması ve yetkinlik için önlemler almayı içerir

14

Performansı artırmak/iyileştirmek için kendi kendini denetleme ve akran grubu inceleme süreçlerine katılmak

15

Bireysel hayvan veya hayvan grubunun ve çevresinin konuyla ilgili geçmiş bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenmek

16

Hasta hayvanları güvenli bir şekilde ve hayvanlara saygı göstererek zaptı-raptını yapmak ve veteriner hekimin bu teknikleri
gerçekleştirmesine yardımcı olmak

17

Tam bir klinik muayene yapma ve klinik karar verme becerisini göstermek

18

Uygun tedavi planları geliştirmek ve hastaların çıkarlarına ve mevcut kaynakların uygunluğuna göre tedaviyi yönetmek

19

Acil bir durumda tüm türlere bakmak, ilk ve acil yardım yapmak

20

Bir hayvanın veya hayvan grubunun fiziksel durumunu, refahı ve beslenme durumunu değerlendirmek ve hasta sahibine
yetiştiricilik ve beslenme ilkeleri hakkında tavsiyelerde bulunmak

21

Örnekleri toplamak, saklamak ve taşımak, uygun teşhis testlerini seçmek, test sonuçlarını yorumlamak ve anlamak

22

Hastanın uygun geçmiş bilgilerinin alınması da dahil olmak üzere, başvuru ve tanı hizmetleriyle açık bir şekilde iletişim kurmak
ve işbirliği yapmak

23

Görüntüleme ve diğer tanı yöntemlerinin tanı koymadaki katkısını öğrenmek. Temel görüntüleme ekipmanlarını kullanmak ve
iyi sağlık ve güvenlik uygulamaları ile mevcut yönetmeliklere göre vakaya uygun bir muayene gerçekleştirmek

24

İhbarı mecburi, kayıt altına alınması gereken ve zoonoz hastalıkların şüpheli belirtilerini tanımak ve ilgili makamları
bilgilendirmek de dahil olmak üzere uygun önlemleri almak

25

Lisanslı ilaçlarla ilgili uygun veri kaynaklarına erişmek

26

Mevzuata ve en son ilaç rehberine uygun olarak ilaçları doğru ve bilinçli bir şekilde reçete etmek ve dağıtmak

27

Şüpheli yan etkiler rapor etmek

28

Ekipman sterilizasyonu ve giysilerin dezenfeksiyonu da dahil olmak üzere, biyogüvenlik prensiplerini doğru bir şekilde
uygulamak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 16.09.2021

2/3

Ders Bilgi Formu

29

Aseptik cerrahiyi doğru şekilde gerçekleştirmek

30

Sedasyon, genel ve bölgesel anesteziyi güvenli bir şekilde uygulamak; kimyasal kısıtlama yöntemlerini uygulamak

31

Ağrıyı değerlendirir ve yönetir

32

Gerekli görüldüğünde, ötaneziyi hayvan sahiplerinin duygularına duyarlılık göstererek, hayvana saygı duyarak ve uygun bir
yöntem kullanarak yapmak, mevcut olanların güvenliği açısından karkasların bertarafı konusunda tavsiyede bulunmak

33

Sistematik bir şekilde ölüm sonrası otopsi muayenesi yapmak, gözlemleri kaydetmek, dokuları örneklemek, saklamak ve
nakletmek

34

Gıda zinciri için ayrılan hayvanların ante-mortem muayenesini hayvan refahına dikkat ederek yapmak; hayvansal kökenli
ürünlerin kalitesini ve güvenliğini etkileyen koşulları doğru bir şekilde tespit etmek, gıda zincirine uygun olmayan koşulları
bulunduran hayvanları dahil etmemek

35

Gıda üreten hayvanların post-mortem incelemesi ve gıda teknolojisi alanındaki denetim de dahil olmak üzere gıda ve yemlerin
muayenesini yapmak

36

Türlere uygun ve kabul edilen hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı standartlarına uygun önleyici programlar hakkında
tavsiyelerde bulunmak ve uygulamak

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
PÇ3

4

PÇ4

4

PÇ5

5

PÇ6

5

PÇ18

5

PÇ19

5
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