
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2018-2019 ÖĞRETİM YILI 

YAZ DÖNEMİ SERTİFİKALI İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAM İÇERİĞİ 

Program: 

Bu program, içerik ve uygulama yönünden Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü (Hazırlık) programı ile aynıdır. Bir 

başka deyişle, kursiyerlere, KTÜ de eğitim görme hakkı kazanan öğrencilerimiz ile aynı dil eğitimini alma fırsatı sunmaktadır. 

Kursiyerler günde 3,4 ya da 6 saat yoğun dil eğitimi almaktadır. 

B1 seviyesinde bu sertifika programını bitiren bir aday; 

Gelecekle ilgili kişisel ve profesyonel umutlarla hayaller hakkında fikir alışverişi yapabilir.Uzmanlık alanı kapsamındaki bir iş 

görüşmesini düzenleyebilir ve bir iş görüşmesine katılabilir.Televizyonda genelde ne izlediği ve en beğendiği TV programları hakkında 

konuşabilir.Aldığı eğitim ve gelecekteki eğitim planları hakkında açıklama yapabilir.En sevdiği müzik ve müzik trendleri ile ilgili 

konuşabilir. Nasıl sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülebileceği ile ilgili konuşabilir ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili fikir verip 

alabilir.Sosyal medya yoluyla insanlarla tanışma dâhil olmak üzere ilişkiler ve randevulaşma hakkında konuşabilir.Restorana gidebilir, 

yiyecek sipariş edebilir, kibarca yapılan bir akşam yemeği sohbetine katılabilir ve yiyeceğin ücretini ödeyebilir.Bazı konuların 

anlaşılmasında yardımcı olunmak şartıyla uzmanlık alanı kapsamındaki pazarlıklara katılabilir.İş yeri güvenlik konuları ile ilgili fikir 

alışverişinde bulunabilir, bir yaralanmayı bildirebilir ve kurallarla yönetmelikleri açıklayabilir.Kibar tavır ve davranış hakkında fikir 

alışverişinde bulunabilir ve nazik olmayan bir davranışa uygun karşılık verebilir. 

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net,standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir.Güncel 

olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda 

anlayabilir. 

Programın devam koşulunu yerine getiren ve program kapsamında uygulanan ölçme-değerlendirme sınavları sonucunda başarı notu 

minimum %70 olan kursiyerler yeterlik sertifikası alma hakkı kazanırken, başarı notu en az %60 olan kursiyerlere başarı sertifikası, 

başarı notu %60 ın altında olan kursiyerlere ise katılım belgesi verilir. 

Eğitim Gün ve Saatleri ; 

PAZARTESİ     09.00 – 10.30 , 11.00 – 12.30 , 13.30 – 15.00 ( 6 ders) 

SALI                09.00 – 10.30 , 11.00 – 12.30 , 13.30 – 15.00 ( 6 ders) 

ÇARŞAMBA    09.00 – 10.30 , 11.00 – 12.30 , ( 4 ders) 

PERŞEMBE      09.00 – 10.30 , 11.00 – 12.30 , ( 4 ders) 

CUMA              09.00 – 10.30 , 11.00 – 12.30 , ( 4 ders) 

Dersler toplamda 144 saat olacak şekilde  haftada 24 saat olmak üzere 6 hafta yapılır.

Dersler: 

B1 "Main Course" dersleri bütün becerileri geliştiren nitelikte, 
Yabancı Diller Yüksekokulunun seçtiği bir ders kitabı ile 
işlenir. 

Main Course 1  12 saat 

Main Course 2  12 saat 

 



Kurs Dönemi: 

Başlangiç tarihi:       17 Haziran 2019 

Bitiş tarihi:                26 Temmuz 2019 

Başvuru (Kayıt)Tarihleri:    20 Mayıs 2019 – 14 Haziran  2019 

*Kontenjanların dolması halinde başvuru sırası esas alınacaktır. 

 

Ücretlendirme: 

Ödeme Tablosu 

Kayıttan önce 1500tl (Tek Ödeme) 

 

HESAP ADI: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ – ZİRAAT BANKASI ÜNİVERSİTE ŞUBESİ 

HESAP (IBAN) NO:      TR 8300 0100 1225 1182 5144 5010  

AÇIKLAMA:  Yaz Dönemi B1 Sertifika Programı 

Not: 

a) Dersler başladıktan sonra kurstan ayrılmak isteyenlere kayıt parası geri ödenmez. Dönemin herhangi bir aşamasında 

programdan ayrılmak isteyen katılımcı dönem ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

b) Kitap masrafları öğrenciye aittir. Kursta verilen ek ders malzemesinden ücret alınmaz. 

Kayıt: 

Bu programa kayıt için ydyo.ktu.edu.tr/kurslar sekmesinden veya Yabancı Diller Yüksekokulundan edineceğiniz kayıt 

formunu, ödeme dekontunuz, bir resim ve kimlik fotokopinizle birlikte şahsen Yabancı Diller Yüksekokuluna teslim 

etmeniz gerekmektedir. 

Yer / Ulaşım: 

Kurslar, KTÜ Kampüsü içinde yer alan Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü binalarında verilir. 

Hafta İçi Akşam ve Haftasonu Gündüz  İngilizce (Sertifika) Kursuna katılan öğrenciler, dersliklere erişimlerini kendi 

imkanları ile sağlamak durumundadır. KTÜ kampüsüne ulaşım alternatiflerini KTÜ anasayfa ulaşım sekmesinden 

öğreneblirsiniz. 

ydyo.ktu.edu.tr 


