
 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
 

UYGULAMALI GENEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ 

  Amaç ve Kapsam  

 
Yabancı Dil öğrenimi günümüzde yaşamın bir parçası haline gelmiş ve bireyin kendisini 

gerçekleştirmesi yolunda en önemli adımlardan biri olarak görülmektedir. Günümüzde yabancı 

dil eğitiminde uygulama (konuşma pratiği) eksikliğinin önemle altı çizilmektedir. Bu nedenden 

dolayı Uygulamalı Genel İngilizce Kursumuz pratik eksikliğini gidermeyi ve bireyin kendini 

gerçekleştirme yolunda daha donanımlı olmasını hedeflemektedir. 

  Konu İçerikleri ve Hedeflenen Beceriler  

 
İngilizce dil bilgisi kuralları, Günlük yaşamda kullanılan kalıplar, Günlük yaşam konularında 

uygulamalar (konuşma becerisini geliştirme), Okuduğunu anlama, Yazma becerilerini 

geliştirme, Dinleme becerilerini geliştirme, Bütün teorik konuları konuşma pratiğine 

aktarabilme. 

 

  Kimler Katılabilir?  

 
Proje öncelikli olarak üniversitemizin üyesi olmayan bireylerin yabancı dil olarak İngilizce 

eğitimlerini tamamlamalarını amaçlamaktadır. Bu bağlamda projemiz topluma hizmet projesi 

olarak tanımlanmıştır. Projeye istek doğrultusunda üniversitemizin üyeleri olan öğrencilerimiz, 

akademisyenlerimiz ve personellerimiz de katılabilecektir. 

 
 Kurs İçeriği ve Belgelendirme  

 

Uygulama ağırlıklı olan Genel İngilizce programımızda haftalık 5 saat teorik ve 5 saat pratik 

olmak üzere kursiyerlerimize toplamda 10 saat ders verilecektir. Kursumuz üç kur olarak 

hazırlanmıştır. Kursiyerler eğitmenler tarafından hazırlanan Seviye Tespit Sınavına girdikten 

sonra aldıkları puanlara göre A (A1+A2), B (B1+B2) ve C (C1+C2) kurlarından birine 

yerleşeceklerdir. Her kur sonunda kur bitirme sınavı düzenlenecek ve başarılı olan kursiyerler 

bir üst kura kayıt yaptırmaya hak kazanacaklardır. Ayrıca katıldığı kur sonunda başarılı olan 

her kursiyer kur bitirme sertifikası alacaktır. Başarısız olan kursiyerler belirlenen kurs 

ücretinin yarısını ödeyerek kuru tekrar edebileceklerdir. 

 

  Süre  

 
140 Saat (70 saat Teorik+70 saat Uygulama) 

 

    Eğitim Dili  

 
Eğitim dili %70 İngilizce, %30 Türkçedir. 

 

      Eğitmenler 

 

  Öğr. Gör. Haci Mehmet ÖCAL 

  Öğr. Gör. Esra KURTULDU 

  Öğr. Gör. Nermin PUNAR 

 



     Ödemeler  

Hesap Bilgileri: Ödemenizi aşağıdaki banka hesabımıza EFT, havale veya kartsız işlemler 

yapan ATM'lerden yapabilirsiniz. 

Hesap Adı: Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

Banka, Şube Adı: T.C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesi 

IBAN: TR 74 0001000238901748845003 

Hesap No: 90174884-5003 
 

• Eğitim TARSUS SEM tarafından belirlenen yeterli katılımcı sayısına erişildiği takdirde 

açılacaktır. 

 
• TARSUS SEM gerek duyulduğunda eğitimi açmama veya erteleme hakkına sahiptir. 

Merkezimizden kaynaklı iptal ve ertelemelerde katılımcıya ödediği ücret iade edilir. 

 
• Eğitime katılacağını beyan edip eğitim açıldıktan sonra katılmayacağını iletenlerin 

ücretleri iade edilmeyecektir. 

 
• Kurumları ya da firmaları tarafından görevlendirilen katılımcının ödemesi herhangi bir 

sebeple ödenemediğinde ya da eksik ödendiğinde, kalan ya da toplam eğitim tutarı 
katılımcının kendisinden tahsil edilir. 

 
• Kurumu ya da firması tarafından eğitime gönderilen katılımcının eğitime katılım bilgisi  

ilgili kurum ya da firma tarafından talep edildiği takdirde ilgili birime yazılı olarak bildirilir. 
 

• Katılımcılar, Yüksek Öğrenim Kurumu içinde öğrencilerin uymakla yükümlü oldukları 
mevzuat ve üniversite tarafından yapılmış olan düzenlemelere uymayı kabul ederler. 
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