
 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

 

DİNLEME VE KONUŞMA DERSİ 

 

Dersin Adı 

 

Dinleme&Konuşma Dersi (Listening&Speaking) 

 

Dersin Türü 

 

Örgün Eğitim 

 

Dersin Dili 

 

İngilizce 

 

Dersi Verenler 

 

YDY Öğretim Görevlileri 

  

Dersin Amacı 

 

Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere düzenli olarak karşılaştıkları iş, okul vb gibi 

ortamlarda aşina oldukları konularla ilgili yapılan açık ve net bir konuşmanın ana hatlarını takip 

etme ve anlama becerisi kazanmalarını ve bu konular hakkında sözlü üretim yapmalarını 

sağlamak. Ayrıca radyo ve TV programlarında kişisel veya mesleki konuları oldukça yavaş ve net 

bir şekilde konuşulduğunda öğrencilerin bu konuları anlayabilmelerini ve bu konular hakkında 

sözlü üretim yapabilmelerini sağlamak. 

 

Upper-Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilerin aşina oldukları konular hakkında 

normal hızda yapılan konuşmalarda karmaşık cümle yapılarını kavrayabilmelerini ve bu konular 

hakkında sözlü üretim yapabilmelerini sağlamak. Ayrıca, öğrencilerin çoğu TV haberlerinde veya 

akademik konularda yapılan konuşmaların ana temalarını anlayabilme ve bu konular hakkında 

sözlü üretim yapabilme becerisi kazandırmak. 

 

Advanced seviyesinde dersin amacı; öğrencilere kendi alanlarında ve alanlarının dışında yapılan 

kompleks konuları ve akademik konularda verilen dersleri anlamalarını ve bu konularla ilgili sözlü 

üretim yapmalarını sağlayacak becerileri kazandırma.  

 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Yapı ve çevre mimarisi, psikoloji, davranış bilimleri, oyunlar, sosyoloji, iş ve çevre ile ilgili 
konuları anlayabilecek ve ilgili konularla ilgili sözlü üretim yapabileceklerdir. 

Upper-Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Sosyoloji, beslenme bilimi, psikoloji, pazarlama, risk alma, ekonomi bilimi, başarı ve 

başarısızlık ile ilgili konuları anlayabilecek ve ilgili konularla ilgili sözlü üretim 
yapabileceklerdir. 

Advanced seviyesini bitiren öğrenciler; 

 

 İş dünyası, dış görünüm ve başarı arasındaki ilişki, psikoloji, güzel sanatlar, beslenme, 

eğitim ve antropoloji ile ilgili konuları anlayabilecek ve ilgili konularla ilgili sözlü üretim 

yapabileceklerdir. 

 

 

Dersin İçeriği 
Intermediate Seviyesi: 
 



 

 Yapı ve Çevre Mimarisi  

 Psikoloji Davranış bilimleri 

 Davranış bilimleri 

 Oyunlar 

 Sosyoloji 

 İş 

 Çevre 

  

Upper-Intermediate: 

 

 Sosyoloji 

 Beslenme bilimi 

 Psikoloji 

 Pazarlama 

 Risk alma 

 Ekonomi bilimi 

 Başarı ve başarısızlık 

  

Advanced: 
 

 İş dünyası 

 Dış görünüm ve başarı arasındaki ilişki 

 Psikoloji 

 Güzel sanatlar 

 Beslenme 

 Eğitim  

 Antropoloji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




