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YAZMA DERSİ 

 

Dersin Adı 

 

Yazma Dersi (Writing) 

 

Dersin Türü 

 

Örgün Eğitim 

 

Dersin Dili 

 

İngilizce 

 

Dersi Verenler 

 

YDY Öğretim Görevlileri 

  

Dersin Amacı 

 

Elementary seviyesinde dersin amacı; öğrencilere basit düzeyde paragraf yazma becerisi 

kazandırmak. 

 

Pre-Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere farklı konularla ilgili paragraf kurallarına 

uygun bir şekilde paragraf yazma becerisi kazandırmak. 

 

Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere ilgi alanlarıyla ilgili çeşitli konular ile ilgili 

nispeten daha uzun metin yazma becerisi kazandırmak. 

 

Upper-Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere ilgi alanlarıyla alakalı birçok kaynaktan 

topladıkları veriyi analiz etme ve bunlarla ilgili anlaşılır makaleler yazma becerisi sağlamak. 

 

Advanced seviyesinde dersin amacı; öğrencilere hem kendi alanlarıyla ilgili hem de alanlarının 

dışından konularla ilgili bilimsel veri, grafik ve görsel işaretleri yorumlama ve bunlarla ilgili 

kapsamlı makaleler yazma becerisi kazandırmak.  

 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

Elementary seviyesini bitiren öğrenciler; 

 

 Kısa, basit mesaj ve kartpostal yazabilecek, kişisel bilgileri kullanarak form 

doldurabilecek, kısa mektuplar yazabilecek ve kendileriyle alakalı basit paragraflar 

yazabileceklerdir. 

 

Pre-Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 

 Olay ve aktivitelerin basit tasvirlerini yapabilecek, zaman, önem ve mekân sıralaması 

yaparak kurallara uygun paragraflar yazabileceklerdir. 

 

Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Tasvir, düşünce, karşılaştırma ve neden-sonuç paragrafları yazabileceklerdir. 

Upper-Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Düşünce, neden-sonuç, karşılaştırma, problem çözümü ve süreç makaleleri 

yazabileceklerdir. 

Advanced seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Okudukları bir makaleyle ilgili görüşlerini, bir konuyla ilgili düşüncelerini yazabilecek, 

grafik yorumlayabilecek ve özet çıkarabileceklerdir.  

 



Dersin İçeriği 

Elementary: 

 Completing a form 

 A personal profile 

 Writing about your favourite day 

 Posting on social media 

 An informal email 

 Describing your home 

 A formal email 

 

 

Pre-Intermediate: 

 Understanding the Writing Process 

 Understanding Paragraphs 

 Organizing Information by Time Order 

 Organizing Information by Order of Importance 

 Organizing Information by Spatial Order 

 Supporting the Main Idea 

 Explaining a Process 

 Writing Descriptions 

Intermediate: 
 

 Paragraphs 

 Main idea 

 Descriptions 

 Personel&Business Letters 

 Opinion paragraph 

 Comp.&Contrast paragraph 

 Cause&Effect paragraph  

Upper-Intermediate: 
 

 

 Writing Essay 

 Process Essay 

 Division&Classification Essay 

 Cause&Effect Essay 

 Compare&Contrast Essay 

 Problem-Solution Essay 

 Opinion Essay  

  

Advanced: 
 

 Application Essay 

 Writing Summaries 

 Commenting on Graphics 

 Response Essay 

 Persuasive Essay 

 Argumentative Essay 

 Narrative Essay  

 

 

 

 

 


