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YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 
MODERN DİLLER BÖLÜMÜ 

 
 

MÜFREDAT ve DERSLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 
 
Modern Diller Bölümü, Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun lisans düzeyindeki İngilizce ve Almanca zorunlu ve sosyal seçimlik derslerin 
düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu birimidir. Bölümünüz için açılan zorunlu ya da sosyal seçimlik dersleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 
 
 

DERSİN 
KODU 

DERSİN ADI DERSİN TÜRÜ DERSİN 
SEVİYESİ 

ÖNKOŞULLARI YILI DÖNEMİ KREDİSİ HAFTALIK 
DERS 
SAATİ 

YÜRÜTÜLME 
BİÇİMİ 

MDB1031 İLERİ 
İNGİLİZCE I 

30% ve 100% 
İng. Bölümler 
için Zorunlu 

Orta-üstü Hazırlık eğitimi 1 Güz 3 3 Yüz yüze 

MDB1032 İLERİ 
İNGİLİZCE II 

30% ve 100% 
İng. Bölümler 
için Zorunlu 

Orta-üstü Hazırlık eğitimi 2 Bahar 3 3 Yüz yüze 

MDB1051 İNGİLİZCE I 100% Türkçe 
bölümler için 
zorunlu 

Başlangıç Yok 1 Güz 3 3 Yüz yüze ya 
da uzaktan 
eğitim 

MDB1052 İNGİLİZCE II 100% Türkçe 
bölümler için 
zorunlu 

Başlangıç Yok 2 Bahar 3 3 Yüz yüze ya 
da uzaktan 
eğitim 

MDB1091 İNGİLİZCE I Eğitim 
Fakültesi’ndeki 

Elementary None  1 Fall 2 2 Face-to-face  
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Bölümler için 
Zorunlu 

MDB1092 İNGİLİZCE II Eğitim 
Fakültesi’ndeki 
Bölümler için 
Zorunlu 

Başlangıç Yok 2 Bahar 2 2 Yüz yüze 

MDB1041/42  
MDB1071/72  
MDB1081/82 

YABANCI 
DİLI/II 

Meslek Yüksek 
Okulu 
Bölümleri için 
Zorunlu 

Başlangıç Yok 1/2 Güz/Bahar 2 2 Uzaktan 
eğitim 

MDB2051 İNGİLİZCE 
OKUMA VE 
KONUŞMA 

30% ve 100% 
İngilizce 
Böümler için 
Sosyal Seçimlik 

Orta-üstü Yok 3 Güz 2 2 Yüz yüze 

MDB3032 
MDB3042 

İŞ 
İNGİLİZCESİ 

30% ve 100% 
İngilizce 
Böümler için 
Sosyal Seçimlik 

O 
rta-üstü 

Yok 6 Bahar 2 2 Yüz yüze 

 
 

DERSLERLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLER 
 
 
Derslerin genel hatlarıyla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ancak akademik ofislerin değişen öğrenci ihtiyaçları, yabancı dil öğretimindeki son 
gelişmeler ve yönelimler ve öğretim görevlilerinden gelen geribildirimler doğrultusunda derslerin düzenlenmesiyle ilgili ve ders materyallerinde 
dönemlik ve senelik olarak güncelleştirmeler yapmakta olduğunu hatırlatmak gerekir. 
 
 



3 
 

MDB1031/MDB1032 İLERİ İNGİLİZCE I / İLERİ İNGİLİZCE II 
  
Bu iki ders 30% ve 100% İngilizce bölümler için zorunlu olan 3 kredilik derslerdir. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ya da muafiyet 
sınavından yeterli notu almış öğrenciler bu dersleri alabilirler. İleri İngilizce I dersi İleri İngilizce II için ön koşul olmasa da bu dersleri sırasıyla 
almaları öğrencilere tavsiye edilir. Çünkü dil becerilerini birbirini takiben ve yapılandırmacı bir yaklaşımla vermek üzere tasarlanmış bu dersleri 
sırasıyla almak öğrencilerimiz için daha yararlı olacaktır.  
İleri İngilizce I ve II derslerinin öncelikleri hazırlık sınıfıyla, bu dersler ve bölümdeki İngilizce dersler arasında bir devamlılık sağlamak ve dört dil 
becerisinin birbirini destekler nitelikte yapılandırmacı bir yaklaşımla geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, derslerin okumayla ilgili içeriğinin temelleri 
şu şekilde özetlenebilir: 
 

• öğrencilerin analitik okuma becerilerini güçlendirmek 
• öğrencileri okuma metnini anlama becerilerini geliştirmeye ve etkili bir şekilde analiz yapabilmeye teşvik etmek  
• öğrencilerin yüksek öğrenim hayatlarında ve ileriki çalışmalarında karşılaşabilecekleri birçok farklı disiplinden çeşitli metinlerle 

tanıştırmak 
• bağlam içinde geçen kelimelerin anlaşılmasına yönelik stratejiler öğretmek ve kelime seçiminin metnin anlamı ve türü açısından önemine 

dikkat çekmek 
• okudukları metni analiz etme ve farklı metin türlerinden elde ettikleri bilgileri sentezlemeye ilişkin beceriler kazandırmak 

 
 
Dersin yazmaya yönelik içeriğinin temelleri ise şöyledir: 

• öğrencilerin verilen kaynak metni anlama ve etkili bir analiz sonucu metne dair görüş yazısı yazma becerilerini güçlendirmek 
• analitik düşünme ve yaratıcılığı arttırmak amacıyla öğrencileri yazılı, sözlü ya da işitsel metinlere ilişkin anlamlı ve iyi organize edilmiş 

kompozisyonlar yazmaya teşvik etmek 
 
Öğrenciler; bu dersleri başarılı bir şekilde tamamladıklarında bir metni okuyup ana fikrini saptayabilecek, bir metni temel noktalarıyla 
özetleyebilecek, okudukları metinlerdeki nesnel gerçekliklere dayanan bilgilerle kişisel fikir içeren bilgileri ayırt edebilecek ve bunlar arasındaki 
ilişkileri fark edebileceklerdir. Okuma parçasından aradıkları bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrenerek metne ilişkin çıkarımda bulunabilecekler, 
bağlam içinde geçen kelimelerin anlayabilecekler ve analiz ve sentez yaparak metindeki önemli noktalara yönelik fikir geliştirebileceklerdir. Bu 
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dersler, öğrencilerin 50-70 kelimelik paragraflardan başlayarak 200-300 kelimelik kompozisyonlar yazabilmelerini sağlayacak aşamalı bir 
izlenceyle hazırlanmıştır.  
 
Derslere 70% katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme istemi iki küçük sınav (quiz) (15%+15%), bir ara sınav (30%) ve bir 
final sınavından(40%) oluşmaktadır. Tüm sınavlar yazılı olarak yapılmakta ve ders içeriğiyle paralellik göstermektedir. 
 
MDB1131/MDB1132 İLERİ İNGİLİZCE I / İLERİ İNGİLİZCE II 
 
Bu iki ders Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü için zorunlu olan 2 kredilik derslerdir. Hazırlık eğitimini başarıyla 
tamamlamış ya da muafiyet sınavından yeterli notu almış öğrenciler bu dersleri alabilirler. İleri İngilizce I dersi İleri İngilizce II için ön koşul 
olmasa da bu dersleri sırasıyla almaları öğrencilere tavsiye edilir. Çünkü dil becerilerini birbirini takiben ve yapılandırmacı bir yaklaşımla vermek 
üzere tasarlanmış bu dersleri sırasıyla almak öğrencilerimiz için daha yararlı olacaktır.  
İleri İngilizce I ve II derslerinin öncelikleri hazırlık sınıfıyla, bu dersler ve bölümdeki İngilizce dersler arasında bir devamlılık sağlamak ve dört dil 
becerisinin birbirini destekler nitelikte yapılandırmacı bir yaklaşımla geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, derslerin okumayla ilgili içeriğinin temelleri 
şu şekilde özetlenebilir: 
 

• öğrencilerin analitik okuma becerilerini güçlendirmek 
• öğrencileri okuma metnini anlama becerilerini geliştirmeye ve etkili bir şekilde analiz yapabilmeye teşvik etmek  
• öğrencilerin yüksek öğrenim hayatlarında ve ileriki çalışmalarında karşılaşabilecekleri birçok farklı disiplinden çeşitli metinlerle 

tanıştırmak 
• bağlam içinde geçen kelimelerin anlaşılmasına yönelik stratejiler öğretmek ve kelime seçiminin metnin anlamı ve türü açısından önemine 

dikkat çekmek 
• okudukları metni analiz etme ve farklı metin türlerinden elde ettikleri bilgileri sentezlemeye ilişkin beceriler kazandırmak 

 
 
Dersin yazmaya yönelik içeriğinin temelleri ise şöyledir: 

• öğrencilerin verilen kaynak metni anlama ve etkili bir analiz sonucu metne dair görüş yazısı yazma becerilerini güçlendirmek 
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• analitik düşünme ve yaratıcılığı arttırmak amacıyla öğrencileri yazılı, sözlü ya da işitsel metinlere ilişkin anlamlı ve iyi organize edilmiş 
kompozisyonlar yazmaya teşvik etmek 

 
Öğrenciler; bu dersleri başarılı bir şekilde tamamladıklarında bir metni okuyup ana fikrini saptayabilecek, bir metni temel noktalarıyla 
özetleyebilecek, okudukları metinlerdeki nesnel gerçekliklere dayanan bilgilerle kişisel fikir içeren bilgileri ayırt edebilecek ve bunlar arasındaki 
ilişkileri fark edebileceklerdir. Okuma parçasından aradıkları bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrenerek metne ilişkin çıkarımda bulunabilecekler, 
bağlam içinde geçen kelimelerin anlayabilecekler ve analiz ve sentez yaparak metindeki önemli noktalara yönelik fikir geliştirebileceklerdir. Bu 
dersler, öğrencilerin 50-70 kelimelik paragraflardan başlayarak 200-300 kelimelik kompozisyonlar yazabilmelerini sağlayacak aşamalı bir 
izlenceyle hazırlanmıştır.  
 
Derslere 70% katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Ölçme ve değerlendirme istemi iki ara sınav (30%+30%) ve bir final sınavından(40%) 
oluşmaktadır. Tüm sınavlar yazılı olarak yapılmakta ve ders içeriğiyle paralellik göstermektedir. 
 
MDB1051/MDB1052 İNGİLİZCE I / İNGİLİZCE II 
 
Bu iki temel İngilizce dersi, 100% Türkçe bölümler için zorunlu ve 3 kredilik derslerdir. İngilizce 1, İngilizce 2 için ön koşul olmasa da dersleri 
sırasıyla almak öğrencilere tavsiye edilir çünkü dersler birbirini takip eder nitelikte hazırlanmaktadır. 
 
İngilizce I ve İngilizce II derslerini başarıyla tamamlamış öğrenciler, başlangıç düzeyinde İngilizce dinleme ve konuşmayı kapsayan, günlük hayatta 
kullanabilecekleri iletişim becerilerini geliştirmiş olacaklar ve basitten karmaşığa giden bir düzende farklı türlerde metinleri okuyabilecek ve benzer 
metinleri (e-posta, tanıtım yazısı, poster doldurma, form içeriği vs) yazılı olarak üretebilecek seviyeye geleceklerdir. Öğrenciler başlangıç 
düzeyinde İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla gerekli dilbilgisel altyapıya (geniş zaman, şimdiki 
zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, kipler ve kelime) sahip olacaklardır. 
 
MDB1051/MDB1052 İngilizce I ve II dersleri içerik ve değerlendirmesinde belli bir fark olmaksızın yüz yüze ve uzaktan eğitimle alınabilirler. 
Yüz yüze dersi alan öğrenciler için 70% devam zorunluluğu bulunmaktadır. Uzaktan eğitimde böyle bir devam zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Uzaktan eğitime kaydolmak için belli bir maddi meblağ ödenmektedir. Derslerin ölçme değerlendirme süreci iki ara sınav (30%+30%) ve bir final 
sınavından (40%) oluşmaktadır ve sınavlar yazılı olup dersin amaç ve içeriğine uygun hazırlanmaktadır. 
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MDB1091/MDB1092 İNGİLİZCE I / İNGİLİZCE II 
 
Bu iki temel İngilizce dersi, Eğitim Fakültesi’nin 100% Türkçe bölümleri için zorunlu ve 2 kredilik derslerdir. İngilizce 1, İngilizce 2 için ön 
koşul olmasa da dersleri sırasıyla almak öğrencilere tavsiye edilir çünkü dersler birbirini takip eder nitelikte hazırlanmaktadır. 
 
İngilizce I ve İngilizce II derslerini başarıyla tamamlamış öğrenciler, başlangıç düzeyinde İngilizce dinleme ve konuşmayı kapsayan, günlük hayatta 
kullanabilecekleri iletişim becerilerini geliştirmiş olacaklar ve basitten karmaşığa giden bir düzende farklı türlerde metinleri okuyabilecek ve benzer 
metinleri (e-posta, tanıtım yazısı, poster doldurma, form içeriği vs.) yazılı olarak üretebilecek seviyeye geleceklerdir. Öğrenciler başlangıç 
düzeyinde İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla gerekli dilbilgisel altyapıya (geniş zaman, şimdiki 
zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, kipler ve kelime) sahip olacaklardır. 
 
MDB1051/MDB1052 İngilizce I ve II dersleri içerik ve değerlendirmesinde belli bir fark olmaksızın yüz yüze ve uzaktan eğitimle alınabilirler. 
Yüz yüze dersi alan öğrenciler için 70% devam zorunluluğu bulunmaktadır. Uzaktan eğitimde böyle bir devam zorunluluğu bulunmamaktadır. 
Uzaktan eğitime kaydolmak için belli bir maddi meblağ ödenmektedir. Derslerin ölçme değerlendirme süreci iki ara sınav (30%+30%) ve bir final 
sınavından (40%) oluşmaktadır ve sınavlar yazılı olup dersin amaç ve içeriğine uygun hazırlanmaktadır. 
 
MDB1041-42 / MDB1071-72 / MDB1081-82   YABANCI DİL I / YABANCI DİL II 
 
Bu iki temel İngilizce dersi, YTÜ Meslek Yüksek Okulu’nun 100% Türkçe bölümleri için zorunlu ve 2 kredilik derslerdir. İngilizce 1, İngilizce 2 
için ön koşul olmasa da dersleri sırasıyla almak öğrencilere tavsiye edilir çünkü dersler birbirini takip eder nitelikte hazırlanmaktadır. 
 
Yabancı Dil I ve II dersleri uzaktan eğitimle verilir. Devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan eğitime kaydolmak için belli bir maddi meblağ 
ödenmektedir. Derslerin ölçme değerlendirme süreci iki ara sınav (30%+30%) ve bir final sınavından (40%) oluşmaktadır ve sınavlar yazılı olup 
dersin amaç ve içeriğine uygun hazırlanmaktadır. 
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MDB2051 READING AND SPEAKING IN ENGLISH 
 
Bu ders, bölümleri 30% ve 100% İngilizce olan öğrenciler için 2 kredilik Orta-üstü düzeyde bir ders olup hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış 
ya da muafiyet sınavını geçmiş öğrenciler tarafından alınabilir. İleri İngilizce I ve II her ne kadar bu dersin ön koşulu olmasa da dersler 
yapılandırmacı bir yöntemle birbirini takip eder nitelikte tasarlandığından öğrencilere konuşma becerilerine de temel sağlayacak olan İleri İngilizce 
I ve II derslerini aldıktan sonra bu dersi almaları tavsiye edilmektedir.  
 
Dersin öncelikleri arasında aynı konu hakkında bir yazılı metin okuyup bir sesli metin dinleme ve bu metinleri yorum yapabilmek üzere metinlerin 
ana hatlarını tespit etmek, öğrencilere sanat, sosyal bilimler ve bilimsel yenilikler başta olmak üzere çeşitli konularda tartışma konuları sunmak, 
öğrencilere hem yazılı hem görsel-işitsel metinleri anlama becerilerini geliştirmeleri için yol göstermek ve öğrencileri sözlü bir yanıt/yorum 
üretebilmeye yönelik fikir geliştirmeleri ve sözlü sınavda ve de uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS ve PTE gibi dil sınavlarında gereken 
sözlü anlatım becerilerini gösterebilmeleri için teşvik etmek yer almaktadır.  
 
Bu doğrultuda, derslerin okumayla ilgili içeriğinin temelleri şu şekilde özetlenebilir: 
 
öğrencilerin analitik okuma becerilerini güçlendirmek 

• öğrencileri okuma metnini anlama becerilerini geliştirmeye ve etkili bir şekilde analiz yapabilmeye teşvik etmek  
• öğrencilerin yüksek öğrenim hayatlarında ve ileriki çalışmalarında karşılaşabilecekleri birçok farklı disiplinden çeşitli metinlerle 

tanıştırmak 
• bağlam içinde geçen kelimelerin anlaşılmasına yönelik stratejiler öğretmek ve kelime seçiminin metnin anlamı ve türü açısından önemine 

dikkat çekmek 
• okudukları metni analiz etme ve farklı metin türlerinden elde ettikleri bilgileri sentezlemeye ilişkin beceriler kazandırmak 

 
 
Dersin konuşmaya yönelik içeriğinin temelleri ise şöyledir: 

• öğrencilerin verilen kaynak metni anlama ve etkili bir analiz sonucu metne dair sözlü bir sunum yapma becerilerini güçlendirmek 
• analitik düşünme ve yaratıcılığı arttırmak amacıyla öğrencileri yazılı, sözlü ya da işitsel metinlere ilişkin anlamlı ve iyi organize edilmiş 

konuşmalar hazırlamaya teşvik etmek. 
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Bu ders ayrıca öğrencinin kişisel tercih ve tecrübelerini anlatma, kısa cevap vererek konuşmaya katılma, harita ya da görsel metinleri yorumlama, 
başkalarının görüşlerini çeşitli metin türleri üzerinden analiz ederek sözlü bir özet sunma, münazaraya girip karşı görüş üretme ve bireysel ve grup 
sunumlarında etkin performans sergileyebilme yeteneklerini geliştirmeye yoğunlaşmaktadır. 
 
70% devam zorunluluğu olup bir yazılı ara sınav (30%), bir sözlü sınav (30%) ve bir final sınavıyla (40%) değerlendirilir. Sözlü sınav bireysel bir 
mülakat olarak gerçekleştirilmektedir. 
 
 
MDB3032 / MDB3042 BUSINESS ENGLISH 
 
Bu ders, bölümleri 30% ve 100% İngilizce olan öğrenciler için 2 kredilik Orta-üstü düzeyde bir ders olup hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış 
ya da muafiyet sınavını geçmiş öğrenciler tarafından alınabilir. İleri İngilizce I-II ve İngilizce Okuma ve Konuşma dersleri her ne kadar bu dersin 
ön koşulu olmasa da dersler yapılandırmacı bir yöntemle birbirini takip eder nitelikte tasarlandığından öğrencilere iş hayatlarında gerekli olan dil 
becerilerinin temelini veren İleri İngilizce I-II, İngilizce Okuma ve Konuşma derslerini aldıktan sonra bu dersi almaları tavsiye edilmektedir.  
 
İş Hayatı İçin İngilizce dersinin içeriği öğrencilere özellikle yabancı kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ileride iş hayatlarında ihtiyaç 
duyacakları sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanmalarına yardım etmektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler farklı kültürel öğeler 
taşıyan iş ortamlarında uygun ve doğru bir dille konuşabilme, iş hayatının dinleme, konuşma ve yazma protollerini tanıyarak bunlara uygun bir 
şekilde sosyalleşme, telefon konuşması yapma, iş görüşmesi, mülakat, toplantı ve benzeri etkinliklerde bulunabilmek için gerekli dilsel altyapıyı 
kazanacaklardır.  
 
Derse 70% devam zorunluluğu olup bir yazılı ara sınav (30%), bir proje (30%) ve bir yazılı final sınavıyla (40%) değerlendirilir. Proje bir iş 
mülakatı, bir iş insanı ile röportaj, bireysel ya da grup sunumu ya da bir dizi bireysel ya da grup aktivitesinden oluşabilmekte olup dönem başlarında 
öğretim görevlileri tarafından öğrencilere o dönemki ölçme değerlendirmeyle ilgili ayrıntılı bir şekilde duyurusu yapılmaktadır. 
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