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DERS İÇERiKLERİ

İleri Okuma ve Yazma I/II

Bu dersin amacı, gazete, dergi, inceleme ve akademlk yazı|ar gibi özgün okuma parçaları
kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, ttimceler arası bağlantıları ve yaz,nln
ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçların kullanabilme
gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılmasıdır. Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere

ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını kazandıımaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin

çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki verme gibi ileri düzey eleştirel düşünme

becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştirmekte oldukları okuma alt-becerilerini
yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştiıme firsatı bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama,

tanımlama ve anlatı paragraf7arı gibi değişik yazı|ı anl.atım çeşitlerini inceleyip yazacaklardır.

Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağ hazır|ama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle
anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve
noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.

Metin İncelemesi I/II

Bu dersin amacl, öğrencilerin şu becerileri edinmesine yardımcı olmaktır: Çeşitli stillerde
yazılmış metinleri (kısa hikaye ve dizyazı) anlamada okuma becerilerini geliştirme; metindeki

bilgileri çöziimleme ve sentezleme ve sözcük bilgisini arttırma stratejileri geliştirme. Bu
açmamlar doğrultusunda çeşitli ttirde yazılmış orijinal metinler sınıf içinde ve dışında

incelenecektir.

İngilizce-Türkçe Çeviri I/II

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımları kapsayan bu ders öğrencilerin farklı konularda

yazılmış İngilizce metinleri Türkçe'ye çevirmesini hedeflemektedir. Çeşitli konularda yapılan

çevirilerin yanı slra, öğrenciler bir metin çevirisinin uygunluğunu, hata ana|izi yoluyla aynı

metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendireceklerdir. Biçim,

sözciik seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin krilti.irel boyutu gibi

konular işlenecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki son gelişmelere ilişkin

makalelerle desteklenerek yürüttilecektir.

Türkçe- İngilizce Çeviri I/II

İngilizce-Türkçe çeviri dersine tamamlayıcı olarak bu ders teorik ve uygulamalı zemine

dayanmaktadır. Öğrenciler bir çevirinin etkinliğini Türkçe ve İngilizce dillerinin kendine özgü

özelliklerini göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı inceleme yoluyla değerlendireceklerdir.

Biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi, ayrrca çevirinin kiiltiirel

boyutu gibi konulara ağırlık verilecektir. Dersin uygulamaya yönelik kısmı çeviri alanındaki

son gelişmelere ilişkin makalelerle desteklenerek yürüttilecektir.

İngiliz Kültürü (Seçmeli t/II)
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Bu dersin amacı, diyalektler, aksanlar, sosyal yaşam, etnisite, ırk, cinsiyet ve sınıf
kavramlarını vurgulayarak, öğrencinin, savaş sonrasl İngiltere'sindeki dil, kültrir ve toplum
arasındaki ilişkiyi kavrayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamaktır. Derste,

dil, kültür ve toplum ilişkisi, kültiir, popüler kültiir, sosyal sınıflar, dil, kadının toplumdaki yeri,

dil ve teorileri, ktiltür ve teorileri, savaş sonrasr çağdaş İngiliz toplumu, İngiltere'deki etnik
topluluklar, aile yaşamındaki değişimler, İrlanda, İskoçya ve Galler problemleri anlatılır ve
incelenir.

Yaratrcı Yazma (Seçmeli I)
Öğrencilere, kendilerini İngilizce'de yazılı şekilde ifade edebilme olanağı ve metinlerini birbirleri

ile paylaşma fırsatı verir. Öğrenciler; İngilıiz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki
bilgileri k{iltürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama, literatiir tarama, çözümleme ve
yorumlama, disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi, edebiyat kuramlarınrn temel konu
ve kavramlarınln yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması, mesleki etik ve sorumluluk
bilinci, etkin iletişim kurma, edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini
anlamak için gerekli genişlikte eğitim, yaşam bolır öffenmenin gerekliliği bilinci ve bunu
gerçekleştirebilme, çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel soıunları hakkında bilgi sahibi olma,
edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araç7arı
kull anma b ecerilerini kazantr|ar

İngilizce Kompozisyon (Seçmeli I)

Bu derste, öncelikle anlatım ve tartışma|ar|a yazılı ve sözlü kompozisyon arasındaki farklar

ele alınır. Daha sonra, yazmanff| temel öğeleri ile birlikte süreç analıizi, anlatımsal, betimleyici,

açıklayıcı, karşılaştırmalı, sebep-sonuç ve tartışmacı paragraf ve kompozisyon gibi fark|ı yazma

türleri yine tartışma, grup çalışması, uygulama ve alıştırmalarla işlenir. Ana düşünce, tez cümlesi,

paragraf, kompozisyon, destekleme, bütiinlük, tutarlılık, taslak çıkaıma, anlatımsal ve betimleyici
paragraf inceleme ve uygulamalan hakkında bilgi verilir.

Söylem Analizi (Seçmeli I)

Bu ders kapsamında öğrenci söylem aıallizi çerçevesinde Eleştirel Söylem Analizi ve onun farklı

yaklaşımları incelenecek ve medya metinleri üzerinde uygulanacaktır.Söylemsel strateji Ve

tekniklerin ayrıştınlıp medyada söz dolaşımmrn yorumsal yöntemler aracılığıyla geliştirilmesidir.

XX. Yüzyıl düşüncesindeki söylemsel konumların ideolojik çerçevesini irdeleyen bu ders

cinsiyetçilik ve ırkçılık başta olmak üzere etkin söylemsel inşaları da konu almaktadır.

Akademik Yazmı (Seçmeli I)

Dersinin amacı, öğrencilerin başta akademik yazı olmak üzere okuma, konuşma ve düŞünme

becerilerini ileri seviyeye taşımaktır. Bu maksatla, ağırlıklı olarak akademik özelliğe sahip Sosyal

Bilimler alanından derlenmiş yazılı metinler ve destek niteliğinde görsel metinler kullanılacaktlr.

Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştrrma projesi yazma becerilerini, bağımsız araştrrma YaPma,

bilgiyi sentezleme, değerlendirme, özgün ve tutarlı argümanlar oluşturma yöntemleriYle

geliştiı-ınelerini hedefler. Öğrenciler ayrıca araştırma projelerini saııınacak ve öğrenci odaklı

tartı şmal ara katı l acakl ardır.

Edebi Metin Çevirisi (Seçmeli I)

3

L:_vrıığııırı hclg*soı,gıı.ka{kıs.*ılu"ıı, linLiııı]t:n }tiı7}ll:i}5iıXı} koılıı il*,i,.ıgrıla-v;ilıjlirsirıi,ı.



Bu ders, öğrencilerin Ingilriz dili bilgisini geliştirip kuwetlendirmcye, yetcrli metinsel ve

bağlamsal referans araçları sağlayarak konuşma, dinleıne, okuma ve yazmada bu dili
kullanabilmeye, çeviri ve yorum yapmaya yönelik ileri seviye bir adımı temsil eder.Al,rıca;

Çeviribilim, çevirinin kuram ve uygulaması, çeviri metodolojisi, çeviri teknikleri, çevimenin statü

ve rolü: giriş niteliğinde teıminoloji ve kuramlar; Geleneksel ve modem çeviri kuramları;Çeviri

çalışmaları, kültüral çalışmalar, karşılaştııınalı dil ve edebiyat: tanımlayıcı ve ayırıcı
noktalar;Çevirilen metnin ana|izi; yazar|n amacı, çeviırnenin amacı, biçemsel dcreceler,

kalite;Çeviri Süreci I: yaklaşım, metinsel dizey, göndergesel dizey, bağlam düzeyi;Çeviri Süreci

II: doğallık, çeviri bütiinlüğü, isimler ve deyişler veÇeviri Süreci II: doğallık, çeviri bütiinlüğü,

isimler ve deyişler hakkında bilgi verilir.

Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi (Seçmeli I ve II)
Bu dersin amacı yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar,
yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası
spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı,
işleyişini öğrenmek.

ENG 100 İngiliz Edebiyah Giriş I (2-0\ 2

İngiliz Edebiyatının temelleri, başlangıcı, edebiyat tanımlaması, Oıtaçağdan başlayarak

modem, postmodem döneme kadar Edebiyat Dönemlerinin incelenmesi, edebi akımlar, önemli
edebiyatçılar, biyografileri ve üsluplarının incelenmesi, Beawulf, Canterbury Tales ve Paradise

Lost gibi temel eserlerin incelenmesi.

Giriş düzeyindeki bu ders, İng|ıi4 Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan

edebiyatın kültiirel tarihi, metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler, başlıca metin tiirleri

ve bu edebiyatlardaki önemli akım ve dönemler gibi konulara değinir. Öğrenciler, farklı dönemlere

ait çeşitli tiirlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserleri içerik ve biçem analizi
yoluyla inceleyecektir. Bunlara ek olarak, bu ders, öğrencileri, edebiyatın yaşam anlayışrmıza

katkıları konusunda bilinçlendirmeyi ve sınıf içi tartışmalar aracılığıyla, öğrencilere okunan

metinlere karşı eleştirel bir bakış açısr kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğenciler
okuyacakları eserlerdeki edebi sanatlarr inceleyecek ve bunları çıkarım ve değerlendirme yapmak

amacıyla yorumlayacaklardır.

ENG 102 Bağlamsal İngilizce Dilbilgisi I (4-0) 4

Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil yapıları ile sözcükler arasındaki ilişkiyi kavramasınr

ve bu dil yapılan aracılığıyla öğencileri anlm yaratma konusunda bilinçlendirmeyi

amaçlamaktadır. ileri seviyedeki dil yapıları, biçim ile metin tiirü arasındaki ilişkiyi anlama

amacıyla, bağlam çerçevesinde incelenecektir. Yapılarl ve anlam ilişkilerini sentezleYen öğrenciler

yazacakları ileri seviye metinlerde bu yapıları kullanacaklardır. Dersin işlenişinde ikili Ve gruP

aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar kullanılacaktır. İleri seviyedeki dil ve tümce yaprları, bu

yapılar ile sözcükler arasrndaki ilişki, bu dil yapılan aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biÇim

ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki

anlamları ve üst dizey metinlerde kullanımı.

ENG 103 İngilizce Sözlü anlatım I (4-0) 4

Bu ders, tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletiŞim odaklı

konuşma çahşmaları sayesinde öğencilerin resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletiŞim Yetilerini
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geliştiımeyi amaç|amaktadır. İletişim yetisinin bileşenlerinin detaylı olarak incelendiği bu dersin
başlıca hedefi öğrencileri başarılı iletişim yeteneklerine sahip iyi birer öğretmen olarak
yetiştirmektir. Bu ders kapsamında, dinleme ve sesletim derslerinde elde edilen kuramsal ve pratik
bilgi konuşma becerileri ile haımanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda
kullanılacaktır. Alrrca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir
biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Bunun yanl sıra, bu derste başarılı bir sunuma katkıda
bulunacak tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı da

vurgulanacaktr.Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı
konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar;
tonlama ve \urgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel

ve işitsel araçların kullanımı. Sözlü iletişim ve etkileşimi, diğer dil kullanım biçimlerinden ayıran
özelliklerin belirlenmesi ve böylece doğasının incelenip tartışılması, bu bilgilerin ışığı altında,
yabancı dil öğretiminde, sözel iletişim becerilerinin öğrencilerde geliştirilmesi için eğitmenin

rolünün ve yapabileceklerinin incelenmesi ve tartışılması.

ENG 105 Dinleme ve Sesletim | (2-0) 2

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek;
ses farkhlıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli

harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri;

öğenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım. Bu dersin temel amacr öffencilerin
dinlediklerini anlama ve sözel üretim becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle derslerde temel olarak
sesletim özellikleri üzerinde durulacak ve öğrencilerin dili doğru biçimde üretmeleri sağlanacaktır.

Dersin hedefleri kısaca şu şekilde özetlenebilir.

1.Öğrencileri anlaşılır ve doğru İngilizce sesletir duruma getirmek

2. Öğrencileri hızlı konuşulan İngilizce'yi rahatlıkla anlar duruma getirmek

3. Öğrencilere gerek biçimsel gerekse biçimsel olmayan bağlamlarda kullanılan ifadeleri ve

deyimleri öğretmek. Bu ders sayesinde öğrenciler Ingilıiz sesletim biçimini gerçek hayatta

kullanabilir duruma gelecek ve hedef dilde üretilen farklı tiirlerdeki dinleme metinlerini kolaylıkla
anlayabileceklerdir

ENG 106 Edebi terimler | (2-0) 2

Öğrencilere edebi metin incelemesi yapabilmek için gerekli olan edebi kavramlar, sanatlar ve

türlerle ilgili bilgileri farklı türlerden, şiir, drama, kısa öykü, roman, eserler üzerinde uygulamalar

yaparak kavratmaktır.Edebiyatta kullanılan kavramlar açıklanır. Başlangıçtan günümüze kadar

ortaya çıkmış edebi akımlar ve bu akımların felsefi, sosyolojik, tarihsel ve dini boyıtlarını
incelemekle beraber bu eserlerde kullanılmış olan edebi terim ve sanatlarrnr tanımlamak ve

amaçlannın ortaya çıkarılması. Öğrencilerin ögrenmiş oldukları edebi kavramlar, sanatlar ve

türlerle ilgili bilgileri farklı ttirlerden, şiir, drama, kısa öykti, roman, eserler üzerinde uygulamalar

yaparak kavratmaktır.

ENG 107 İleri Okuma Becerileril (2-0) 2

Bu ders kapsamında gazete, dergi, inceleme ve akademik yazı|ar gibi özgün okuma parçaları

kullanılarak öğrencilere farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantılan ve yazınl.n ana

fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma, ve cümleler arası anlamsal ip uçların kullanabilme gibi üst

dizey okuma b eceri l eri n i n kazan dır ıl m as ı n ı am açl am aktad ı r. .
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SYD 108 İkinci Yabancı Dil I (2-0) 2

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Gürcüce, İtalyanca, İspanyolca, Rusça derslerinden biri
ikinci yabancı dil olarak seçilebilir. Temel iletişim; basit günlük konuşma diyaloglarırıı ve temel
okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli olan
yapılar ve sözcükler; hedef dilin külfi.irü ile bilgi.

AIIT 109 Atatürk İükeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 0

Türk Bağımsızlık Savaşı hakkında Türk gençliğini bilinçlendirmek.Kavram|ar, tanımlar, ders

yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin
Dağıhşı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Feımanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan
Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşınası, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M.
Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler,
Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli
Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük
Taatnız, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar,Lozan Antlaşması, Saltanatrn Kaldırılması.

TD 110 Türk Dili I (2-0) 0

Dersin amacrna uygun olarak, öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir
dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak, ulusal kiiltürümüzün ve dilimizin evrensel

ktiltiir içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak

amacıyla dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapl bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri
arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Tiirkçe, sözctikleri kök ve eklerine
ayffma ve sözcük tiiretme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazır|ama
gibi konular işlenmekte; dersin amaclnı desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme

kitapları okunup incelenmektedir.

Yazı dilinin ve yazı|ı iletişimin temel özellikleri, yazı dllıi ile sözlü dilin arasındaki temel

farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; özne| anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf ttirleri
(giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal

metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, futarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık,

bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazıh kompozisyon: serbest yazma, planlı

yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılmast, amaç, bakış açlsı, ana ve yan

düşüncelerin belirlenmesi; yazma p|anı hazır|ama, kAğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe,

mektup, haber, karar, iları/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazı|ar) üzerinde kuramsal

bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazrna uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma;
yazıh uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlannı düzeltme.

ENG 111 İngiliz Edebiyatına Giriş I|(2,0)2

Bu ders İngıiıiz Edebiyatı I dersinin devamı niteliğindedir. Derste Ingllız, Amerikan edebiyatı ve

orjinal yazım dili İhgilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden birçok yazar ve esere

değinilmektedir. Öğrenciler bir metindeki temel ilke ve kavramların metindeki kullanımlarını

belirleyerek, bu kawamlar hakkındaki bilgilerini kullanma ve pekiştirme imkdnı bulabileceklerdir.

Bu ders, ingilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları hakkında sağlam bir temel

hazır|ayacaktır. Çeşitli dönemlere ait öıırek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel

kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar irdelenecektir. Öğretmen

adaylarının belirlenen konularda odaklanmış reaksiyonlar yazmaları hedeflenmektedir.
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Ingl|iz edebiyatı ve orjinal yaz|m dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve
eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait ömek
metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve
bilimsel akımlar.

ENG ll3 Bağlamsal İngitizce Dilbilgisi II (4-0) 4

Bağlamsal Dilbilgisi I dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğencilere ileri düzey
metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, ttimce öğeleri, fiimce çeşitleri ve tümce paçaları gibi
ileri seviye dil yapıları konusunda eleştirel bir bakış açısr kazandırmayı hedeflemektedir.

Çözümleme ve sentezleme üzerine kurulu bu derste, öğrenciler dil öğrenimi sürecinde sorunlu
olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarr, işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış

çözümlemesi yöntemleriyle değerlendireceklerdir. Bu ders. ileri düzey İngilizce dilbilgisi
yapılarının tanımlayıcı incelemesinin yanı stra, bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı
konusunda öğencilere eleştirel bir anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin işlenişinde ikili ve
grup aktiviteleri gibi etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

ENG 114 İngilizce Sözlü Anlatım II (4-0) 4

Bu ders Sözlü İletişim Becerileri I dersinin devamıdır. Ders, resmi ve gayri resmi

bağlamlarda öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tartrşma, rol oynama,

bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama konuşma gibi iletişime yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Farklı okuma ve dinleme metinlerini iletişim odaklı çalışmalara dahil ederek, öğrencilerin
alımlayıcı becerilerinin yanı sıra üretken becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Uygulamalar, öğrencileri düşünmeye yöneltmeyi amaçlamah ve iletişim kurmaya ilgi uyandırmak
amacıyla, güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri dizey edebi metinler
kullanılmalıdır. Öğrencilerin haberdarlık kazanması için, sık yapılan sesletim hataları listelenip

tartışılabilir. Bunlara ek olarak, iletişimde meydana gelebilecek aksaklıklan giderici stratejilerin

geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

ENG l 16 İngilizce Dinleme ve Sesletim II (2-0) 2

Bu ders İleri Okuma ve Yazma I dersinin devamıdır. Dersin başlıca amacı öğrencilere

dinleme ve sesbilim alanında ileri düzey becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenecek

çeşitli özgün dinleme metinleri ve akademik sunumlarla öğencilerin alımlaycı dinleme

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler not alma, öngörüde

bulunma, belli ve a5rnntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin öztinü anlama gibi

dinleme alt-becerilerini geliştirilme firsatı bulabileceklerdir. Ders içeriğinin önemli bir parçasını

oluşturan mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programlarl ve haber yayınları gibi

çeşitli alanlardan alrnan özgün dinleme materyalleri öğrencilereIngilliz dili sözlü boyutunda detaylı

bir perspektif kazandıracaktır. Buna ek olarak, öğetmen adaylannın dünyada konuşulan İngl|iz

dilinin değişik aksanlarına karşı duyarlılık geliştirmesi de amaçlanmaktadır. Dersin işlenişinde ikili

ve grup aktiviteleri gibi işbirliğine dayalı etkileşimli çalışmalar yapılacaktır.

ENG 117 Edebi Terimler II (2-0) 2

Edebiyatta kullanılan kavramlar açıklanır. Başlangıçtan günümüze kadar ortaya çıkmıŞ edebi

akımlar ve bu akımların felsefi, sosyolojik, tarihsel ve dini boyıtlarını incelemekle beraber bu

eserlerde kullanılmış olan edebi terim ve sanatlannı tanımlamak ve amaçlarının ortaYa Çıkarılmasl.
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Öğrencilerin öğrenmiş oldukları edebi kavramlar, sanatlar ve türlerle ilgili bilgileri farklı türlerden,

şiir, drama, kısa öykü, roman, eserler üzerinde uygulamalar yaparak kavratmaktır.

ENG l l8 İteri Okuma Becerileri |I (2-0) 2

Dersin diğer bir amacı ise öğrencilere ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığını
kazandırmaktır. Bilginin birleştirilmesi, problemin çözümlenmesi ve değerlendirme sonucu tepki
velrne gibi ileri dizey eleştirel düşünme becerileri de geliştirilecektir. Öğrenciler, geliştiımekte
oldukları okuma alt-becerilerini yazacakları paragraflarda kullanma ve pekiştirme fırsatı
bulabileceklerdir. Ayrıca, açıklama, tanımlama ve anlatı paragrafları gibi değişik yazı|ı an|atım

çeşitlerini inceleyip yazacak|ardır. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazır|ama ve bir
düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını
bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin
kapsamındadır

SYD 119 İl<inci Yabancı Dit II (2-0) 2

Dersin devamr niteliğinde olarak;Temel iletişim; basit günlük konuşma diyaloglannı ve temel

okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli olan
yapılar ve sözcükler; hedef dilin kültiirü ile bilgi.

AIIT 120 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 0

Türk Bağımsızlık Savaşı hakkında Türk gençliğini bilinçlendiımek.Kavramlar, tanımlar, ders

yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti'nin
Dağılışı (XIX Yüzyl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan
Savaşlan, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M.
Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler,
Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM'nin Kuıuluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli
Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyiik
Taamız, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar,Lozan Antlaşması, Saltanatrn Kaldırılması.

TD l2l Türk Dili II (2-0) 0

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel

özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir

konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı
konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandınlması; amaç, bakış açısı,

ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma

tiirleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, sorularr yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram

v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj

yapma) radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kiilttir, sanat programlarına konuşmacı olarak

katılma v.b.). Değişik konularda hazı/ııksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde

çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamalarr, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

ENG 200 İngiliz Şiiri I (4-0) 2

Bu ders ingiliz şiirinin ve şiirsel yazın şeklinin başlangıcından Romantik döneme kadar olan

gelişimini, şiir sanatrnı, şiir terimlerini ve akrmlarrnı vererek öğetmeyi amaçlamaktadır.

toplumsal ve edebi gelişmeler çerçevesinde İngiliz şiiri ve d.J.zyazısı öıneklerle incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları
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* A Critical History of English Literafure, David Daiches, Vol.1.

* An Introduction to Poe§.

ENG 201 Hikaye İncelemesi | (2-0) 2

Dünyanın seçkin yazar|arının kısa hikayeleri ele alınarak incelenir: bu hikayelerin nerede

geçtiği, olay zincirlerinin nasıl geliştiği ve karakter ana|iz|eri yapılır.

ENG 202 İngiliz Tiyatrosu | (2-0') 2

Bu dersin amacı öğrencilere tiyatroyu ve drama terimlerini, ortaya çıkrşını, Yunan ve Roma
döneminden çeşitli örneklerle öğretmektir. Trajedi, komedi, drama teorileri bu kursun kapsamı
içerisindedir.

Ingi|iztiyatrosunun başlangıçtan 18.yy.'a kadar geçirdiği evreler örnekleriyle incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* A Critical History of English Literature, David Daiches, Vol.1.

* A Short History of English Literature, Emile Legouis, Oxford.

ENG 203 İngilizce Sözlü Anlatım rrr (2-0) 2

Tartrşma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma;

resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama

ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve powefpoint sunumu gibi görsel ve işitsel
araçIarın kullanımı.

ENG 20sAmerikan Edebiyatına Giriş I (2-0)2

Başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar olan Amerikan edebiyatı dönemin sosyal, tarihi,

kiiltiirel zenginlikleriyle beraber, Benjamin Franklin, Wasahington lı,wing, James Fenimore

Cooper, Philip Freneau, William Cullen Bryant, Edgar Allen Poe, Nathaniel Hawthome?dan eserler

okutularak öğretilecektir.

ENG 206 İngiliz Dili Tarihi | (2-0) 2

Bu dersin amacl Anglo-Saxonlarrn İngiltereye yerleşmeye başladığı 449 y/ıından başlayıp,

günümüze kadar ingi|iz dilindeki gelişme ve değişim evrelerini sırasıyla inceleyerek dilin

değişimine katkıda bulunan olaylar ve dil özelliklerini öğrencilere kavratmaktır. Bu derste Dil
ailelri dtayıyla incelenerek, İngilizcenin bu diller içerisindeki yeri ve diğer dillerle ilişkisi

incelenmekte ve Eski İngilizce Dönemi detayıy|a ele alınmaktadır.

ENG 207 Araştrrma Teknikleri I (4-0) 4

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim

tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştrrmanm yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere

ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerİn toplanması ve veri

toplama yöntemleri (nicel ve nite1 veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi,

yorumlanması ve raporl aştırılması

SYD 208 İkinci Yabancı Dil III (2-0) 2
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Ortalüstoıta dizey dinleme, okuma, yazılı ve sözlü iletişim becerileri; değişik tiirlerdeki
özgün metinlerdeki karmaşık dil bilgisi yapıları ve ortalüstorta dizey sözcük öbekleri; özgün

materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.

BIL 209 Bilgisayar I (2-0) 2

Bu ders öğrencilere temel işletim programlarını, ağ yönetimini ve program yapımı konusunda

bilgi vermeyi amaçlar.

ENG 2l0İngiliz Şiiri II (2-0') 2

17. ve 18.yy. şiir ve d.jzyazılarını içine alan bu deste, önce 17.yy. edebi ve toplumsal

özellikleri ele alınır. Sonra |7.w. şiir akımları şairlerin en tipik özelliklerinden incelenir ve sonra

dizyazı örnekleri ele alınır. Aynı şablon ] 8.yy. için de uygulanır.

Ders Kitabı ve Yardımcr Ders Kitaplan

* The Penguin Book of English Verse, Penguin Classics, Paul Keegan.

* A Critical History of English Literafure, David Daiches, Vo1.2.

ENG 2llHikaye İncelemesi II (2-0) 2

Dünyanın seçkin yazarlarının kısa hikayeleri ele alınarak incelenir: bu hikayelerin nerede

geçtiği, olay zincirlerinin nasıl geliştiği ve karakter ana|jzlei yapılır.

ENG 2l2İngiliz Tiyatrosu II (2-0) 2

İngl|iz tiyatrosunda l8.yy.'dan 1950'ye kadar ortaya çıkan gelişmeler ve akımlar örnekleriyle

incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* The Cambridge Companion to Medieval English Theatre (Cambridge Companions to Literature)

by Richard Beadle and Alan J. Fletcher

* The Cambridge Introduction to Early English Theatre (Cambridge Introductions to Literature) by

Janette Dillon

ENG 2l3İngilizce Sözlü Anlatım IV (2-0) 2

Taılışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumlarr ve doğaçlama gibi iletişime yönelik dil;

güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri dizey edebi metinleri; iletiŞim

stratejileri yetisi.

ENG 2lsAmerikan Edebiyatına Giriş I| (2-0) 2

Bu derste, başlangıcından günümüze kadar geçen süre içerisinde yer alan temel eserler edebi

akımlar bağlamında incelenir

ENG 216İngiliz Dili Tarihi I| (2,0\ 2

Bu derste oıta İngilizce döneminden başlamak kaydıyla günümiz İngl|izcesine kadar

ingilteredeki tarihi olaylar ve buna bağlı olarak dildeki gelişmeler incelenmektedir.

10

F.vıağııızı 1_.*!*ş*oı,gu.kiıikas.çılu_iı ]inkiıı_ltıı B{,ı7!}L.l}.1iiX(} l;oiiıı iiı: ıi,"ıgııılaı'aiıilirsi:ıiz.



ENG 2l7Araştrrma Teknikleri lI (2-0) 2

Edebiyat ve dilbilim araştırma yöntemlerine ilişkin temel bilgiler, bilimsel yöntemler ve bu
yöntemlere ilişkin farklı görüşlerin verilip değerlendirilmesi

SYD 2l8 İkinci Yabancı Dil IV (2-0) 2

Birinci döneme takiben Orta/üstorta düzey dinleme, okuma, yazılı ve sözlü iletişim becerileri;

değişik türlerdeki özgin metinlerdeki karmaşık dil bilgisi yapıları ve orlalüstorta dizey sözcük
öbekleri; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.

BIL 219 Bilgisayar || (2-0) 2

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve

sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygn formatlar, ders

yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamalarl, veri tabanı uygulamaları,
bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

ENG 3OOİngiliz Romanı I (2-0) 2

Bu ders İnglliz romanlnln 18. yüzyılda doğuşunu ve 19. ynzyılda geçirdiği değişiklikleri,
realizm, natiiralizm ve sosyal, felsefi akımlar ışığında incelemektedir. Dönemin önemli yazarlarının

romanları dersin ana materyalidir.

Ders Kitabı ve Yardrmcı Ders Kitapları

* The English Novel, A Short Critical History, W.E. Allen, Penguin.

* The English Novel, Lionel Stevenson.

Bu dersin amacr l8. yüzyılda romanln bir edebi ttir olarak İngiltere de ilk ortaya çıkışını, roman

tiirlerini, dönemin sosyal, ekonomik, felsefi gelişimleri ışığında öğetmektir. Roman sanatının ilk
örnekleri sayılan Aphra Behn, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, ve Mary

Shelley?nin eserlerini felsefi ve biçimsel gerçeklik akımı çerçevesinde incelenecektir. Pikaresk,

realist, romance , gerçekçi ve gotik roman tiirleri eserlerden örnekler okuyarak gösterilecektir.

ENG 301 İkinci Dil Edinimi| (2-0) 2

Ögrenme ve dil öğrenimi ile ilgili temel konulann dil öğretimi ile ilişkilendirilerek

öğencilere tanıtılması. Bu ders bağlamında incelenecek konular ise; dil, öğenme ve öğetim, ana

dili edinimi, yaş ve edinim, insanda öğrenme, çocuklarda öğrenme ve çocuklarda dil öğrenimi ile

ilgili açıklamalar, yetişkinlerde dil öğrenimi, öğenme biçim ve stratejileri, kişisel etkenler, sosyo-

kültiirel etmenler, diller arası etkileşim ve öğrencinin dili, iletiŞimsel yeti, ikinci dil edinimi

kuramları

ENG 302 İngiliz Şiiri III (2-0) 2

Bu derste Romantik ve Viktorya dönemi olarak iki döneme ayrılan l9.yy. şiir ve dizyazısı

incelenir. Önce giriş dersinde bu dönemin edebi ve sosyo-ekonomik koşullan ele alrnrr. Önce

Romantik çağ, sonra Viktorya çağı şair ve dizyazı örnekleri ders sorumlusunca seçilen eser Ve

kişiler üzerinden incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları
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* The Cambridge Companion to Twentieth-Century English Poetry (Cambridge Companions to

Literature) by Neil Corcoran.

* Early Modern English Poetry: A Critical Companion by Patrick Cheney, Andrew Hadfield, and

Gaırett A. Sullivan.

ENG 303 Dilbilim r (4-0) 4

Dilbilimsel ana|izin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğencilerinin verileri üzerine
yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştıımalı anadil ve yabancı dll, ana|iz|erinin yardımı
ile dilin doğasına, yapısma ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri;
dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcrlık,
dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma

ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili
araştırmalar (öm.: eş zamanh dinleme testi, bö|ünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik,

duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası
sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim,

benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kiimeleri, sessiz harfler, parçalar üstii, vurgu ve ezgi;

anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme,

eş dizimlilik

ENG 304 Sözlü Anlahm V(2-0) 2

Topluluk karşısında konuşma yapabilmek için gerekli etkin beceriler; konuşma metninin

hazırlanmasl ve sunumunda gerekli olan tiim aşamalar ve boyutlar; geniş kapsamlı okuma ve

araştırmaya dayalı sunumlar hazır|ama ve sunma; başarılı sunumların içerik, biçim ve görsel-işitsel

öğelerin uygunluğu yönünden incelenmesi; mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum

yapma, toplani yönetme ve özgeçmiş ve başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü

ve yazıIı iletişim becerileri.

ENG 305 Hata AnaliziI (2-0) 2

Hata ana|izi, öğrencilere yanlışların sadece anadilin etkisinden dolayı oluşmadığını, öğrenme,

öffetme ve dilin yapısından da ortaya çıkabileceğini, dil öğenmede ve öğetmede 'aşrrr -
genellemenin' de yanlışlar oluşturabileceğini örneklerle oıtaya koyar; yapılan ve yapılması

muhtemel yanlışların giderilmesini öz-dizeltim, arkadaş kümesi içinde düzeltim ve öğetmen

düzeltimi açısından ele alır.

SYD 306 İkinci Yabancı Dil V (2-0\ 2

Konuşma diyaloglannr ve temel okuma parçalarını anlamak ve gtinlük temel konuşma dilinde

iletişim kurmak için gerekli olan yapılar ve sözcükler; hedef dilin külttirü ile bilgi.

ENG 307 İngiliz Romanr II (4-0) 4

Bu dersin amacı 18. yüzylın ikinci yarısında roman tiiründeki gelişmeleri roman ti.irlerini,

dönemin sosyal, ekonomik, felsefi gelişimleri ışığında öğretmektir. Henry Fielding, Jane Austen,

The Bronte Sisters ve Mary Shelley'nin eserleri felsefi ve biçimsel gerçeklik akımı çerçevesinde

incelenecektir. Pikaresk, realist, romance, gerçekçi ve gotik roman türleri eserlerden örnekler

okuyarak gösterilecektir.
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Bu dersin amacı Inglliz Romanırun 20.yy.'ın başından 1950'lere kadar olan gelişimini,
dönemin sosyal, politik, bilimsel ve felsefi akımları ışığında incelemektir. Virginia Wooli James

Joyce, Joseph Conrad, D.H. Lawrence ve E.M. Forster'ın romanları incelenecektir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* The English Novel, A Short Critical History, W.E. Allen, Penguin.

* The English Novel, Lionel Stevenson.

ENG 30S İl<inci Dil Edinimill (2-0)2

Bu derste gerek birinci gerekse ikinci dil edinim yollan, çeşitli yaklaşımlar bağlamında

incelenir.

ENG 309 İngiliz Şiiri IV(2-0) 2

20.yy.'ın ilk yarısının toplumsal ve edebi özellikleri anlatıldıktan sonra; sırası ile, Savaş

Şairleri, Modem Şairler ve Çağdaş Şairler diye gruplandırılan şairlerin eserlerinden ders

sorumlusunca seçilecek öıneklerden çalışma|ar yapıl^ır. Yine aynı dönemin dijzyazısı tipik
örneklerle ele alınır. Ders sorumlusunun uygun gördügü yirminci yizyı| eserleri sosyal, kiiltiirel ve

edebi bağlamda incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* The Cambridge Companion to Twentieth-Century English Poetry (Cambridge Companions to

Literature) by Neil Corcoran.

* Early Modern English Poetry: A Critical Companion by Patrick Cheney, Andrew Hadfield, and

Garreff A. Sullivan.

ENG 310 Dilbilim Il (2-0)2

Dil öğencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı

anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar;

biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri,

biçimbirimsel ana|iz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının

incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamlarr, öbek, ttimcecik, tiimce

yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol;

edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit,

biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıkhk öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem

durumu, kurumsal söylem ve bunlar gibi konular.

ENG 311 Sözlü Anlatrm VI (2-0) 2

pasaj, konuşma ve konferans bölümlerini dinleme becerisini geliştiıme; temel cümle

yapılarını ve konuşma tiirlerini tanıma; diyalog ve çoklu konuşmaları yerlerinde dinleYiP anlama ve

uygulama; belli yapı ve ifadeleri kullanarak farklı sosyal durumlarda konuşma İngilizcesini

kullanmak; konuşmaya yardımcı yetenekler ve konuşma tekniklerine yoğunlaşarak konuŞma.

ENG 312 Shakespeare (4,0) 4

Bu dersin amacl öğrencilerin, Shakespeare?in tiyatro sanatlnl, edebi yaratıcılığını ve öneminİ

eleştirel bir şekilde anlamalannı ve çağını her yönüyle tanımalarını sağlamaktır. BöYlece
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öğencilerde eleştiri ve tartışma becerisini geliştiımek esastır. Trajedileri, komedileri bu kursun

kapsamı içerisindedir.

Bu derste Shakespeare'in en az iç oyunu (trajedi, komedi ve diğer türlerden seçilmiş
o1unlar), dönemin edebiyat ve toplum özellikleri çerçevesinde, metin incelemesi, yorum ve eleştiri
yaklaşımı içinde incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* Shakespeare Our Contemporary, Jan Kott.

* Shakespearean Tragedy: Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth (Penguin

Classics) by A. C. Bradley and John Bayley

SYD 313 İkinci Yabancı Dil VI (2-0) 2

Dersin devamr niteliğinde olarak;Temel iletişim; ileri düzeyde günlük konuşma diyaloglarını ve

temel okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli

olan yapılar ve sözcükler; hedef dilin kültürü ile bilgi.

ENG 400 Edebiyat Kuram ve Eleştirisi I (4-0) 4

Edebiyat kuramları ve eleştiri akımlarının başlangıcı üzerinde durularak, başlangıcından

yirminci ynzryılla kadar edebiyat kuram ve eleştirilerinin gelişimi öırıeklerle incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* Literary Criticism: The Major Literary Movements in Western Literatures, Sevim Kantarcıoğlu.

* Criticism and Truth, Roland Bafthes

ENG 401 İngiliz Romanr III (2-0) 2

Bu ders 1950'lerden günümüze İhgiliz romanında görülen yapısal ve tematik gelişmeleri

incelemektedir. Postmodernizm akrmının romanlardaki özelliklerİnİ taılışmanm yanı srra, sosyal,

politik ve felsefi gelişmelerin de roman üzerindeki etkilerini de ele almaktadır.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* The English Novel: An lntroduction by Terry Eagleton

*The origins of the English Novel, l600_1740by Michael McKeon

ENG 403 İngilizce Sözlü Anlatım VII (2-0) 2

Akademik güç ve başarının temel yapısı olan eleştirel düşünce becerilerinin uygulaması.

Öğencilerin günlük ve akademik hayatta ilgilerini çeken konulardaki kişisel duyarlıhklarrnın Yazrlı

iletişim yoluyla geliştirilmesi konusunda desteklenmesi. İngilizcenin medya, magazin, broŞür ve

katalog, reklam ve popüler yazın'dayansıtıldığı şekliyle kullanımının vurgulanmasıYla. İngilizcenin

iletişim amaçlı pratik kullanımı.

ENG 404 İngilizce Srnav Teknikleri | (2-0\ 2
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Sınav türleri; İngilizce'de çeşitli dil becerilerinin ölçülmesi için test hazırlama teknikleri;

çeşitli tiplerde soru hazt|ama alıştırmaları; değerlendirme ve ana|iz teknikleri; istatistik

hesaplamalar.

ENG 405 Bitirme Tezi (2-0\ 2

Tez yazım kurallarına ve araştıırna tekniklerine uygun olarak akadeınik dizeyde tez

y az|mınffl somut ş ekle getirilmes i amaçlanmaktadır.

ENG 406 Edebiyat Kuram ve Eleştirisi rI (2-0) 2

Bu derste değişik edebiyat kuramları ve eleştiri akımları, karşılaştırmalı ve ayrıntılı olarak,

uygun edebiyat metinleri ile örneklendirilerek ele alınır. Günümüz eleştiri akımlan ve bu akımların

edebiyat çalışmaları üzerindeki etkileri üzerinde kapsamlı olarak durulur.

Ders Kitabı ve Yardımcr Ders Kitapları

* Literary Criticism: The Major Literary Movements in Westem Literatures, Sevim Kantarcıoğlu.

* Criticism and Truth, Roland Barthes.

ENG 407 İngiliz Romanr IV (4-0) 4

Bu derste ingiliz romanının 1950'lerden gtinümüze kadar olan gelişimi dönemin sosYal,

politik, bilimsel ve felsefi akımlan ışığında ömeklerle incelenir. Ders sorumlusunun uygun gördüğü

yirminci ynzyı]. eserleri sosyal, külttirel ve edebi bağlamda incelenir.

Ders Kitabı ve Yardımcı Ders Kitapları

* The Modern Novel in English, Jim Hunter.

* The novel;: A modern guide to fifteen English masterpieces (A Laurel original) bY Elizabeth A

Drew.

ENG 409 Söztü Anlahm VIII (2-0) 2

Özellikle Konuşma ve iletişim yoluyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek. KonuŞma

İngilizcesini anlama ve kullanma yeteneğini geliştirme, yüksek sesle okunan veYa konuŞulan

pasajlan dinleme; bunları konuşma İngilizcesi ile özetleme veya aktarma. Dilin değiŞik Yönleri,

dilin dış bağlantıları, dilin sosyal yaplsl ve iletişimi etkileyen faktörler üzerinde durulur. Tek ve

karşılıklı konuşma becerilerine yoğunlaşıp, küçük gruplar ve daha geniŞ dinleYici gruPlan öniinde

konuşma yeteneği üzerinde durarak öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine Yardımcı

o1mayı hedefler. Aynı zamanda öğencilerin konuşma becerilerini pekiştirmeye yöneliktir Etkili

konuşma ilkeleri (dinleyici anaıizi, destekleyici materyal, bilgilendirici özel, görsel materyal, dil

kullanımı) kullanma, üzerinde durulur,

ENG 410 İngilizce Srnav Teknikleri I| (24\ 2

Bu derste öğrencilere gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde yapılan İngilizce sınavlarıYla

ilgili bilgi verilir ve sorularrn çözüm teknikleri üzerinde durulur.

ENG 411 Bitirme Tezi (2-0) 2

Tez yazım kurallarına ve araştırma tekniklerine uygun olarak akademik dizeYde tez

yazımlnın somut şekle getirilmesi amaçlanmaktadır
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