
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  

Sürekli Eğitim ve Araştırıma Merkezi (S.Ü.Y.A.M) / Yabancı Diller Yüksekokulu 

Genel İngilizce Kursu 
 

AİBÜ Öğrencileri/Personeli ile Bolu Halkına yönelik Genel İngilizce Kurslarımız genel amaçlı dil 

öğreniminin desteklendiği uluslararası dil programları yönetmeliklerine uygun olarak Dinleme, 

Okuma, Üretimsel konuşma, Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı ve söz konusu 

becerileri geliştirmeye yönelik hazırlanmış ve bir bütünlük halinde verilecektir. Bunun yanı sıra, 

dilbilgisi kuralları ile desteklenen derslerimizde görsel ve işitsel ekipmanlardan ve dijital sınıf içi, 

online ve her ikisinin bir arada olduğu karma eğitim modellerinden yararlanılacaktır. Kursumuz 

Başlangıç (A1), Başlangıç Üstü (A2), Orta Altı (B1) ve Orta (B2) kur seviyelerinde 

düzenlenecektir. Kursumuz A1 kuru ile başlayacak olup, A2, B1 ve B2 kurlarıyla devam edecektir. 

Her bir kur 8 hafta, haftalık 12 saat ve toplamda 96 saat olarak düzenlenmiştir. Sınıflarımız 15 

kişi ile sınırlandırılacaktır. Dersler kursiyer ve sınıf sayısına göre alanlarında uzman ve yetişkinlere 

yabancı dil öğretiminde tecrübe sahibi Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli öğretim elemanları 

tarafından yürütülecektir. Her bir kur sonunda, devam şartını yerine getiren ve kur bitirme 

sınavından başarılı olan adaylara katılım ve başarı sertifikası verilecektir. Kurların başlangıç ve bitiş 

tarihleri aşağıdaki gibidir: 
 

A1 Kuru: 27 Ekim 2014 /19 Aralık 2014  

A2 Kuru: 5 Ocak 2015 /27 Şubat 2015  

B1 Kuru: 2 Mart 2015 /24 Nisan 2015  

B2 Kuru: 27 Nisan 2015 /18 Haziran 2015 
 

Ayrıca B2 kuru sonunda talep olması halinde Türkiye ve Dünya'da uluslararası geçerliliği olan ve 

YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş "Pearson Test of English Academic" sınavına hazırlık 

amacıyla bir kurs daha açılması planlanmaktadır. Bununla ilgili duyuru ilerleyen tarihlerde 

duyurulacaktır. 
 

Derslerimizde Pearson Yayınevinin "Speak Out" serisi ve dijital sınıf içi ve çevrimiçi eğitim 

yardımcıları kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi ve dışı hazırlayıcı ve destekleyici materyaller de 

kursiyerlerimize sunulacaktır. Her bir kur için sırasıyla “Speak Out Starter”, “Speak Out 

Elementary”, “Speak Out Pre-Intermediate” ve “Speak Out Intermediate” serileri okutulacaktır. 

Kitap serilerinin içine kitabın basılı hali, “MyLab” Erişim koduyla beraber çevrimiçi workbook, 

kitabın dijital sürümü dahildir. Bu şekilde tek bir kitap setinin fiyatı 70 TL’dir.   



Her bir kurun sonunda kursiyerlerin aşağıdaki tabloda açıklanan becerilere göre YABANCI DİL 
YETERLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİne ulaşmaları hedeflenmektedir.  

BECERİLER A1 A2 B1 B2 
DİNLEME Benimle, ailemle ve yakın 

çevremle ilgili tanıdık 
sözcükleri ve çok temel 
kalıpları, yavaş ve net 
konuşulduğunda 
anlayabilirim. 

Beni doğrudan 
ilgilendiren konularla 
ilişkili kalıpları ve çok sık 
kullanılan sözcükleri 
anlayabilirim. (Örneğin; 
En temel kişisel ve ailevi 
bilgiler, alışveriş, yerel 
çevre, meslek). Kısa, net, 
basit ileti ve 
duyurulardaki temel 
düşünceyi kavrayabilirim. 

İş, okul, boş zaman vb. 
ortamlarda sürekli 
karşılaşılan bildik 
konulardaki net, standart 
konuşmanın ana hatlarını 
anlayabilirim. Güncel 
olaylar ya da kişisel ilgi 
alanıma giren konularla 
ilgili radyo ve televizyon 
programlarının çoğunun 
ana hatlarını yavaş ve net 
olduğunda anlayabilirim. 

Güncel bir konu olması 
koşuluyla uzun konuşma ve 
sunumları anlayabilir, 
karmaşık tümcelerle yapılan 
tartışmaları takip edebilirim. 
Televizyon haberlerini ve 
güncel olaylara ilişkin 
programların çoğunu 
anlayabilirim. Standart dilin 
kullanıldığı filmlerin çoğunu 
anlayabilirim. 

OKUMA Katalog, duyuru ya da afiş 
gibi yazılı metinlerdeki 
bildik adları, sözcükleri ve 
çok basit tümceleri 
anlayabilirim. 

Kısa ve basit metinleri 
okuyabilirim. İlanlar, 
kullanım kılavuzları, 
mönüler ve zaman 
çizelgeleri gibi basit 
günlük metinlerdeki 
genel bilgileri kavrayabilir 
ve kısa kişisel mektupları 
anlayabilirim. 

Meslekle ilgili ya da 
günlük dilde en sık 
kullanılan sözcükleri 
içeren metinleri 
anlayabilirim. Kişisel 
mektuplarda belirtilen 
olay, duygu ve dilekleri 
anlayabilirim. 

Yazarların belirli tutum ya da 
görüşü benimsedikleri, güncel 
sorunlarla ilgili makaleleri ve 
raporları okuyabilirim. 
Çağdaş edebi düzyazıyı 
anlayabilirim. 

KARŞILIKLI 
KONUŞMA 

Karşımdaki kişinin 
söylediklerini daha 
yavaş bir konuşma 
hızında yinelemesi ve 
söylemek istediklerimi 
oluşturmada bana 
yardımcı olması 
koşuluyla, basit yoldan 
iletişim kurabilirim.O 
anki gereksinime ya da 
çok bildik konulara 
ilişkin alanlarda basit 
sorular sorabilir ve 
cevap verebilirim. 

Bildik konular ve 
faaliyetler hakkında 
doğrudan bilgi alışverişini 
gerektiren basit ve 
alışılmış işlerde iletişim 
kurabilirim. Genellikle 
konuşmayı 
sürdürebilecek kadar 
anlamasam da kısa 
sohbetlere katılabilirim. 

Dilin konuşulduğu ülkede 
seyahat ederken ortaya 
çıkabilecek bir çok 
durumla başa çıkabilirim. 
Bildik, ilgi alanıma giren 
ya da günlük yaşamla ilgili 
(Örneğin; aile, hobi, iş, 
yolculuk ve güncel olaylar 
gibi) konularda hazırlık 
yapmadan konuşmalara 
katılabilirim. 

Öğrendiğim dili anadili 
olarak konuşan kişilerle 
anlaşmayı mümkün kılacak 
bir akıcılık ve doğallıkla 
iletişim kurabilirim. Bildik 
konulardaki tartışmalarda, 
kendi görüşlerimi açıklayıp 
destekleyerek etkin bir rol 
oynayabilirim. 

SÖZLÜ 
ANLATIM 

Yaşadığım yeri ve 
tanıdığım insanları 
betimlemek için basit 
kalıpları ve tümceleri 
kullanabilirim. 

Basit bir dille ailemi ve 
diğer insanları, yaşam 
koşullarımı, eğitim 
geçmişimi ve son işimi 
betimlemek için bir dizi 
kalıp ve tümceyi 
kullanabilirim. 

Deneyimlerimi, 
hayallerimi, umutlarımı, 
isteklerimi ve olayları 
betimlemek için çeşitli 
kalıpları yalın bir yoldan 
birbirine bağlayabilirim. 
Düşünce ve planlara ilişkin 
açıklamaları ve nedenleri 
kısaca sıralayabilirim. Bir 
öyküyü anlatabilirim, bir 
kitap ya da filmin 
konusunu aktarabilirim ve 
izlenimlerimi 
belirtebilirim. 

İlgi alanıma giren çeşitli 
konularda açık ve ayrıntılı 
bilgi verebilirim. Çeşitli 
seçeneklerin olumlu ve 
olumsuz yanlarını ortaya 
koyarak bir konu hakkında 
görüş bildirebilirim. 

YAZILI 
ANLATIM 

Kısa ve basit 
tümcelerle kartpostal 
yazabilirim. Örneğin; 
Tatil kartpostalıyla 
selam göndermek gibi. 
Kişisel bilgi içeren 
formları doldurabilirim 
Örneğin: Otel kayıt 
formuna isim, uyruk ve 
adres yazmak gibi. 

Kısa, basit notlar ve 
iletiler yazabilirim. 
Teşekkür mektubu gibi 
çok kısa kişisel 
mektupları yazabilirim. 

Bildik ya da ilgi alanıma 
giren konularla bağlantılı 
bir metin yazabilirim. 
Deneyim ve izlenimlerimi 
betimleyen kişisel 
mektuplar yazabilirim. 

İlgi alanıma giren çok çeşitli 
konularda anlaşılır, ayrıntılı 
metinler yazabilirim. Belirli 
bir bakış açısına destek 
vererek ya da karşı çıkarak 
bilgi sunan ve nedenler ileri 
süren bir kompozisyon ya da 
rapor yazabilirim. Olayların 
ve deneyimlerin benim için 
taşıdıkları önemi ön plana 
çıkaran mektuplar 
yazabilirim. 



Her bir kurun ücreti 600 TL'dir. Ücrete derslerimizde kullanılacak "Speak Out" serisi DAHİL 
DEĞİLDİR. Kitap serisinin temini, ücreti karşılığında tarafımızdan sağlanacaktır. Diğer bütün 
yardımcı eğitim materyalleri - ders içi, ders harici fotokopiler, hafta sonu çalışma kağıtları ve her 
bir kur için seçilen hikaye/okuma kitapları - ücrete dahildir. 
 
Derslerimiz Hafta içi Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma akşamları saat 17.30 / 21.30 saatleri arasında 
Yabancı Diller Yüksekokulu binasında ilan edilecek derslik/dersliklerde yapılacaktır. Ders günleri ve 
saatleri ile farklı talepler gelirse değerlendirilmeye alınacaktır.  
 
Her bir kur için olan 600 TL'lik ücret 2 taksit halinde (300 TL + 300 TL) T.C ZİRAAT BANKASI A.İ.B.Ü. 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI'na ait aşağıdaki IBAN numaralı ya da hesap nolu adrese 
yatırılacaktır.  
 
AÇIKLAMA KISMINA İLGİLİ KURSUN ADI VE KURSİYERİN İSMİ MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR. 
 

"GENEL İNGİLİZCE KURSU – ÖZER ÖNER" 
 
IBAN No: TR500001000050470347745001  
Hesap No: 47034774-5001 
 
İlk taksitler kurların başladığı ilk hafta içerisinde, ikinci taksitler ise kurun 5. Haftası içerisinde 
yatırılacaktır. Taksitlerin yatırılmaması halinde kursiyerlerin kursla ilişiği kesilecektir. 
 
A1 kuru başlamadan önce kursiyerlere kurlarla ilgili detaylı bir sunum yapılacaktır. Sunum yeri ve 
tarihi aşağıdaki gibidir: 
 
 
24 Ekim 2014, Cuma, saat 17.30 - Yabancı Diller Yüksekokulu / 201 nolu Salon 
 
Kursa başvuru süreci ve iletişim bilgileri ise: 
** Ekteki kurs başvuru formunun doldurulması, Yabancı Diller Yüksekokulu 103 nolu odaya teslimi 
veya aşağıda İRTİBAT bölümünde yer alan oner_o@ibu.edu.tr adresine gönderilmesi, 
 
** Başvurular neticesinde 24 Ekim 2014, Cuma, saat 17.30 - Yabancı Diller Yüksekokulu / 201 nolu 
Salonda kurs öncesi her türlü bilgilendirme ve merak edilenler hususunda bilgilendirme 
sunumuna katılım.  
 
Her türlü bilgi ve sorularınız için İRTİBAT; 
 
 

Okutman Özer ÖNER  
Yabancı Diller Yüksekokulu  
Zemin Kat Z - 20 nolu oda 
Tel: 0374 254 10 00 / iç hat: 2828  
Cep Tel: 0533 771 88 30  
e-posta: oner_o@ibu.edu.tr 

 
 
 
 

 
Bilg. İşlt. Mustafa GÜNEYKAYA 
Yabancı Diller Yüksekokulu  
103 nolu oda  
Tel: 0374 254 10 00 / iç hat: 2809  
e-posta: guneykaya_m@ibu.edu.tr 



GENEL İNGİLİZCE KURS BAŞVURU FORMU 

 

Kişisel Bilgileriniz 

 

TC Kimlik No : ________________________________________________________  

Ad  : ________________________________________________________ 

Soyad  : ________________________________________________________ 

Cinsiyet  :  E      K 

Doğum Tarihi :  ______ / _______ / __________ 

 

Eğitim Bilgileriniz 

 

En son mezun olduğunuz Üniversite/Program: 

_____________________________________________________________________ 

Halen Öğrenci  iseniz okuduğunuz Üniversite/Program: 

_____________________________________________________________________ 

 

İletişim Bilgileriniz 

 

Cep Telefonu : ________________________________________________________ 

  

E-posta : ________________________________________________________  

Mesleği  

(Unvanı)  : ________________________________________________________  

İş Adresi : ________________________________________________________  

İş Telefonu : ________________________________________________________  

 

Geçmiş Yabancı Dil Eğitiminiz 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


