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A) Ders Tanımı 

 

İngilizce dersleri genel İngilizce öğretmeyi amaçlar ve öğrencilerin dil yeterliliğini geliştirmek için 

tasarlanmıştır. Derslerin amacı, öğrencilerin İngilizce bilgilerini A2 seviyesinden başlayarak Güz 

ve Bahar dönemlerinde C1 seviyesine kadar artırmalarına yardımcı olmaktır. Dersler, kısa sınavlar, 

ara sınavlar ve kurs boyunca çeşitli alıştırmalar ve ödevler yoluyla öğrencilerin dört dil becerisine 

(okuma, dinleme, yazma ve konuşma) odaklanır, böylece aktif ve bağımsız öğrenme sağlanır. 

 

 

B) Dersin Hedefleri 

 

Dersin öğrenme çıktıları ve hedeflenen dil becerileri aşağıdaki gibidir: 

 

1. Temel dilbilgisi yapılarını öğrenmek, 

2. İngilizceye ve İngilizce konuşulan kültürlere karşı farkındalık kazanmak, 

3. Bir dil olarak İngilizcenin nasıl kullanıldığını temelden en üst seviyeye kadar anlamak, 

4. İngilizce zaman kiplerini kullanarak temel konuları açıklamak, soru sormak ve cevaplamak 

için yeterli düzeyde İngilizce konuşabilmek, 

5. Kısa konuşmalarda ve okuma parçalarında temel fikirleri ve destekleyici ayrıntıları yeterli 

derecede kavramak, 

6. İngilizce telaffuz ve tonlama alıştırması yapmak, 

7. Resmi ve günlük konuşma metinleri yazmak (örneğin, e-postalar, denemeler), 

8. Günlük konuşmada iletişim kurmak için temel düzeyde kelime bilgisi edinmek. 

 



C) Ders İçeriği 

 

1. Dersler, dil becerilerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) bir bütün olarak öğretildiği 

ana ders ile yardımcı derslerden (dil becerilerinin ayrı ele alındığı) oluşmaktadır. 

2. Akademik yıl boyunca öğrenciler 8 kısa sınav(quiz), 4 ara sınav ve 1 final sınavına 

gireceklerdir. Bu sınav notlarının ortalaması hesaplandığında 70 ve üzeri puan alan 

öğrenciler hazırlık programını başarıyla tamamlamış olacaklardır. 

3.  Akademik yıl boyunca uygulanan quizlerin (rapor dışında) mazereti yoktur. Ara sınavlar 

için öğrencinin herhangi bir sebeple rapor durumu mevcut ise akademik yıl boyunca 

yalnızca bir ara sınav için mazereti geçerli olur. 

4. Dönem içinde yapılacak tüm sınavların tarih ve saatleri akademik takvim ile birlikte yıl 

başında öğrencilere duyurulacaktır. 

 

 

D) Ders Materyalleri 

 

A2 Wide Angle (2) (Oxford University Press) 

B1 Wide Angle (3) (Oxford University Press) 

Pathways (1) (Reading, Writing, and Critical Thinking) (National 

Geographic Press) 

B2 Wide Angle (4) (Oxford University Press) 

Pathways (2) (Reading, Writing, and Critical Thinking) (National 

Geographic Press) 

C1 Wide Angle (5) (Oxford University Press) 

Pathways (3) (Reading, Writing, and Critical Thinking) (National 

Geographic Press) 

 

 

 

 

 



E) İngilizce Hazırlık Programı 

 

İngilizce Hazırlık Programının amacı, İngilizce Tıp Programına kayıt yaptıran ve diğer tüm 

derslerini İngilizce alan öğrencilere yabancı dilde zorunlu hazırlık eğitimi vermektir. 

 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının normal eğitim süresi bir yıl, azami eğitim süresi iki yıldır. 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin 

üniversite ile ilişiği kesilir.  

İngilizce Hazırlık Programını iki yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, Türkçe Tıp Programına 

yatay geçiş talebinde bulunabilir. 

 

 

F) Akademik Plan 

 

          Tablo 1: Akademik plan bilgileri tabloda gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler derslerin %70’ine devam etmek zorundadır. (Her bir dönem için geçerlidir.) Öğrenciler 

güz yarıyılında kullanmadıkları devamsızlık haklarını bahar yarıyılına devredemezler. 

5. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler hazırlık sınıfında başarısız sayılıp derslere devam edemez 

ve final sınavına giremezler. Bu öğrenciler, bir sonraki akademik yılda yapılacak İngilizce Yeterlik 

ve Yerleştirme Sınavından 65 ve üzeri puan alarak hazırlık programından muaf tutulabilir.  

Ders Kodu PREP101 (Güz Dönemi) 

PREP102 (Bahar Dönemi) 

Saat Haftada 25 saat 

Seviye Genel İngilizce (A2-C1) 

Eğitim Süresi 16 Hafta (Güz Dönemi) 

16 Hafta (Bahar Dönemi) 

Ders Süresi Günde 5 saat (08.50-13.30) 

Ön koşul/Yan koşul Yok 



6. Başarısız olan öğrenciler, denkliği kurumumuzca kabul edilen sınavlardan yeterlik puanı 

aldıklarını gösteren belgeleri ibraz etmedikleri takdirde 1 yıllık hazırlık eğitimlerine devam etmek 

zorundadırlar.  

 

 

G) Ders Prensipleri 

 

• Öğrencilerin düzenli olarak derse katılmaları ve zamanında gelmeleri beklenir. 

• Salgın sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için tüm öğrencilerimizin belirlenen 

kurallara uymaları gerekmektedir.  

• Dersi etkili bir şekilde takip edebilmek için her öğrencinin derse ait tüm materyalleri (derste 

kullanılan kitapları) derse getirmesi gerekmektedir. 

• Gerekli olmadıkça ders sırasında cep telefonu kullanımı kesinlikle yasaktır. 

 

H) Program Çıktıları 

1. Avrupa Dilleri Çerçeve Programına (CEFR) göre B2 seviyesine ulaşmak için gerekli olan 

temel kelime ve gramer bilgisine sahip olmak, 

 

2. İş yerinde, okulda ve günlük hayatta karşılaşılabilecek İngilizce yazılı metinleri veya 

konuşmaları anlayabilme ve analiz edebilme, 

 

3. Katıldığınız derslerde etkili notlar alabilmek ve bu notlarda önemli bilgileri ayırt edebilmek, 

4. İş, okul ve günlük yaşamla ilgili konularda kendini akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade 

edebilme becerisine sahip olmak, 

 

5. Çeşitli konularda kısa sunumlar yapabilme ve sınıf tartışmalarına katılabilme. 

 

 

 

 

 



İ) Ölçme-Değerlendirme 

 

     Tablo 2: Ölçme-Değerlendirme Sistemi tabloda gösterildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlandırma Sistemi 100 Puan Ölçeğine Göre Not 

Dağılımı 

8 Kısa Sınav 15/100 

Ödev 5/100 

Derse Katılım  5/100 

4 Ara sınav 35/100 

1 Final sınavı 40/100 

Toplam 100/100 


