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Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde dil becerilerini geliştirmektir.

Özet

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde
basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip
oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük
ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

Konu

1) Geniş zamanın olumlu kullanımı 2) Günlük rutinleri aktarabilme 3) Geniş zamanın olumsuz ve soru hallerinin
kullanımı, kısa cevap formu 4) Boş zaman aktivitelerini aktarabilme, karşısındakine sorabilme 5) Özel günler, aylar,
tarihler 6) Öneride bulunabilme 7) Sıklık zarfları 8) Özne ve nesne adılları 9) Arasınav 10) Geniş zamanda yazılmış
basit düzeyde kısa metinleri yorumlayabilme 11) Hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri 12) Aktiviteleri aktarabilme,
karşısındakine sorabilme 13) Rica ve ikram kalıpları 14) There is/ there are kalıbı ve some, any, a, an kullanımı 15)
Odasını, evini, yaşadığı çevreyi tarif edebilme, sipariş verebilme
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The aim of this course is to improve students’ language abilities at basic level.

In this course, students gain the abilities to understand and apply familiar and common expressions and basic
sentences for the satisfaction of basic needs; to introduce oneself to others and to ask and reply to questions on
Summary
personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she possesses; to respond in a simple
manner, provided the other party speaks slowly and clearly and is prepared to help.
1) The present simple tense affirmative 2) Reporting daily routines 3) The present simple tense negative and question
forms; short answers. 4) Talking and asking about free time activities. 5) Special days, months, dates 6) Making
suggestions 7) Frequency adverbs 8) Subject and object pronouns 9) Midterm exam 10) Commenting on short simple
Subject texts written in the present simple. 11) Reporting likes and dislikes 12) Talking and asking about activities 13) Requests
and offerings 14) There is/ there are; some/ any/ a/ an. 15) Describing his/ her room, house and neighbourhood;
ordering things.
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Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin temel düzeyde dil becerilerini geliştirmektir.

Özet

Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde
basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip
oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini karşılayabilmek için bilinen, günlük
ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.

Konu

1) Ülkeler ve milliyetler, alfabe, haftanın günleri 2) “olmak” (be) fiilinin olumlu kullanımı, özne adıl ları ve iyelik
sıfatları 3) Sayılar (0-20), telefon numaraları, meslekler 4) “olmak” (be) fiilinin olumsuz ve soru kalıplarının kullanımı
5) Şahsi bilgileri sorabilme, yorumlayabilme 6) Kendi şahsi bilgilerini ifade edebilme 7) Sayılar (20-100) 8) İşaret
sıfatları, isimlerin tekil ve çoğul halleri 9) Arasınav 10) Sahip olmak (have got) fiili 11) Sıfatlar 12) ‘Kaç tane’ soru
kelimesi, sayılabilen isimler 13) ‘Ne kadar’ soru kelimesi, sayılamayan isimler 14) Ailesini ve yakın çevresini
anlatabilme 15) Saat, fiyat sorup, aktarabilme
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The aim of this course is to improve students’ language abilities at basic level.

In this course, students gain the abilities to understand and apply familiar and common expressions and basic
sentences for the satisfaction of basic needs; to introduce oneself to others and to ask and reply to questions on
Summary
personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she possesses; to respond in a simple
manner, provided the other party speaks slowly and clearly and is prepared to help.
1) Countries and nationalities; the alphabet; days of the week. 2) The verb “to be” affirmative; subject and possesive
pronouns. 3) Numbers (0-20); phone numbers; jobs. 4) The verb “to be” negative and qustion forms. 5) Asking for and
understanding personal details. 6) Giving one’s own personal details. 7) Numbers (20-100). 8) Demonstratives; singular
Subject -plural nouns. 9) Midterm exam 10) The verb “have got”. 11) Adjectives 12) “How many”; countable nouns. 13) “How
much”; uncountable nouns. 14) Describing one’s family and close social environmet. 15) Asking and telling the time
and price of an item.

English I

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan
yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk
Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik
ve bütünleyici ilkeler.
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri,
hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan
yenilikler. 1923–1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk
Devriminin İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik
ve bütünleyici ilkeler.

TDB Türk Dili I (2-0) 2
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihi, Türkçenin sesleri, Türkçede ünlü
uyumları; Türkçede ses değişmeleri
TDB102 Türk Dili II (2-0) 2
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri;Türk dilinin tarihi,Türkçenin sesleri,Türkçede ünlü
uyumları;Türkçede ses değişmeleri
ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4
Bilgisayar ve yazılımları, grafik amaçlı bilgisayar yazılımları, görsel tasarımda kullanılabilecek
yazılımlar, genel kavram ve teknikler, Microsoft Word ortamında görsel tasarım (Metinsel
ifadelerde görsel temaların kullanılması), Microsoft Excel ortamında görsel tasarım (Grafikler,
Diyagramlar ve Hazır Haritalar), Microsoft Paint, Photo Editör, Adobe Photoshop, Corel Draw
ortamlarında çizim yapılması

