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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

 
Dersin Adı / Kodu                          RUSÇA 1. KUR / RUS 119 
Kredi/AKTS      0/0 
Düzey       Başlangıç (A1) 
Dersin Türü: Seçmeli 
Dersin Süresi: 1 Dönem /14 Hafta 
Dersin Önkoşulları ya 
da Eş Koşulları:  

Yok 

Haftalık Ders Saati 3 
Ders Saatleri           
Sınıf  
 
Öğretim Görevlisi      Gökçe İnan 
E-mail        gsonmez@baskent.edu.tr 
Ofis                  D-11 
Telefon                  0312 246 66 66 / 1389 
Ofis Saatleri Hafta içi 09:00 – 17:00 

 
Ders Tanımı:  
 
RUSÇA 1. KUR (RUS 119) dersi temel Rusça öğreniminin ilk kuru, başlangıç aşamasıdır. 
Dolayısı ile öğrencilerimiz bu kurda diğer devam kurlarından farklı olarak öncelikle Rusya ve 
Ruşça’nın aktif olarak kullanılabileceği diğer coğrafyalar, Rus kültürü ve tarihi hakkında 
kısaca bilgilendirilirler. Rus dilinin tarihi, kapsamı, bağlı bulunduğu dil ailesi gibi temel 
bilgilendirmelerin ardından dil öğrenimi Kiril alfabesi ile tanışarak başlar. Daha sonra en 
temel dil bilgileri ve belli başlı fonetik kuralların öğrenimi, kelime bilgisi, basit düzeyde 
cümle kurulumları seviyesinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir.   
 
Amaçlar:  
 

 Rusya ve Rusça ile ilgili genel kültür bilgilerini öğrenmek. 

 Rusça’nın bir dil olarak nasıl çalıştığını, temel ilkelerini öğrenmek. 

 Kiril alfabesini hem kitap harfleri hem de el yazısı formatı ile öğrenmek.  

 Türkçe dil yapısında bulunmayan ancak Rusça gibi başka bazı dillerde de karşımıza 

çıkabilen  “adların cinsleri” kavramı ile tanışmak ve bu sınıflandırmaların Rusça’da 

nasıl yapıldığını öğrenmek. 

 Rusça kelimelerin telafuzu ve tonlaması  ile ilgili bilgiler edinmek. (Vurgu ve tonlama 

çeşitleri) 
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 Rusça’da adlar ve adıllar(zamirler) ağırlıklı olmak üzere temel dilbilgisi kurallarının 

öğrenilmesi 

 Belli başlı soru kelimelerinin öğrenilmesi ve en basit düzeyde cevaplandırma. 

 Şimdiki zaman çekiminde eylem çekimlerine giriş. 

 Meslek ve uyruk bilgisi edinebilmek ve verebilmek.  

 Tanışma ve selamlaşma cümleleri kurabilmek. 

Ders Gereçleri: 
 

 Ders Kitabı: Дорога в Россию 1 (Daroga v Rassiyu 1) - Ana ders kitabı 
Ek materyaller: Русская Грамматика в Kартинках (Ruskaya Grammatika v 

Kartinkah) , Жили были (Jıli Bıli), Russian in Exercises. 
 
Öğretim Yöntemi: 
 
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) ve iletişimsel metotlar ile geliştirilir. 
 
Ders Politikaları:  
 

 Sınıf İçi Kurallar:  
 
Sınıfa, ders başlamadan önce giriş yapılması dersin bölünmemesi, dolayısıyla hem 
öğretim görevlisinin hem de öğrencilerimizin konsantrasyonu açısından önemlidir. Bu 
nedenle dersin başlangıç saatinde sınıfta bulunmaya öğrencilerimizin özen 
göstermeleri beklenmektedir. 
 
Ders işleme sırasında cep telefonu ve diğer elektronik aletlerin ders konusu dışında bir 
amaçla kullanılmaması konusu da yine derse olan ilginin dağılmaması açısından önem 
taşımaktadır. 
 
Ana ders kitabının her zaman öğrencinin yanında bulunması, dersin işlenişi esnasında 
öğrencinin konuya hakimiyeti açısından önemlidir. Bir başka arkadaşın kitabından 
faydalanmaya çalışmak, hem öğrencinin kendisi hem de kitabını paylaşan öğrenci 
açısından zorluk yaratacağından istisnai bir durum yoksa ders kitabı öğrencilerimizin 
yanında bulunmalıdır. 
 
Derste düzenli olarak not tutmak ve bu notları -bunun yanısıra dağıtılan ek materyaller 
ve çalışma kağıtlarını- düzgün bir biçimde muhafaza etmek, hem dil öğrenimine 
olumlu katkı sağlayacak hem de sınavlar aşamasında önemli bir kaynak olacaktır. 
Öğrencilerimizce unutulmamalıdır ki, yabancı dil eğitiminde bir başkasından alınan 
notlar ya da yardımcı kaynaklar kendi ders notlarının yerini tutmayacaktır.  
 

 
 Katılım/Gereksinimler:  

 
 Bir dönem de öğrencilerimizin dersin en az % 70’ine (devamsızlık toplamının 12 saati 

geçmemesi anlamına gelir)  devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Derse devam 
etmeyen öğrencilere dönem sonunda F2 notu verilir. 
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 Ders esnasında olabildiğince hedef dil olan Rusça’yı kullanmaya gayret etmek, ders 
sonrası yeni bilgileri sözlü ve yazılı olmak üzere tekrarlamak dil öğrenimine büyük 
katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda verilen alıştırmaların içtenlikle yapılması da önem 
taşımaktadır. 
 

 Öğrencilerimizin işlenen konu hakkında ek açıklamalara ihtiyaç duyması ya da ders 
içeriği ile doğrudan ilişkili olmayan konular üzerine görüşmek istemesi durumunda 
ders öncesi ve sonrasında veya ofis saatleri içerisinde ilgili Öğretim Görevlisi ile 
görüşebilmeleri de mümkündür. 
 

 Değerlendirme: Performans değerlendirmeleri, ara sınav, final sınavı ve iki mini 
sınav ile yapılmaktadır. Kopya çekilmesi durumunda ilgili yönerge gereği disiplin 
işlemleri  başlatılır. Herhangi bir sınavın  kaçırılması durumunda onaylanmış bir 
sağlık raporu veya mazereti kanıtlayan başka bir resmi belge sunulmazsa  telafi 
sınavına girmek mümkün olamamaktadır  
 

 Sınav Kuralları: Sınavın ilk 15 dakikası ve son 10 dakikası sınıftan dışarı çıkılmaz. 
Geç gelen öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilir. Geç gelen öğrenciye ek 
süre verilmez. Öğrenciler sınav süresince sınıftan dışarı çıkamazlar. Öğrenciler sınav 
süresince birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme alışverişinde bulunamazlar. 
Sınıfa sınavda kullanılacak araç gereç dışında herhangi bir iletişim aracının (cep 
telefonu ve bilgi depolama/ gösterme özelliklerine sahip elektronik cihazlar, ders notu, 
kitap, vb.) getirilmesi durumunda, bunların sınav gözetmenine teslim edilmesi 
zorunludur. Sınav sırasında, kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan 
yararlanılması, bir başka öğrencinin kağıdına bakılması, öğrenciye sınav kağıdı 
gösterilmesi ya da öğrenciler arasında yazılı, sözlü herhangi bir bilgi alışverişi ve 
benzer eylemler kopya olarak değerlendirilir. Bu durumlarda öğrencinin kağıdını 
teslim etmesi gerekmektedir. Bunu takiben gözetmen(ler) olayın içeriğini özetleyen 
Sınav Disiplin Tutanağı’nı doldurur. Öğrenciler, sınav süresince sınav düzenine dair 
kural, talimat ve uyarılara uygun davranmakla yükümlüdürler. Aksi bir davranış 
durumunda haklarında disiplin hükümleri uygulanır. 
 

 Notlandırma: 
 
Ara Sınav Final Quiz Derse Katılım/Ödevler 
30% 50% %5 - %5 10% 
 
 

 Notlardırma Ölçeği: 
 
Harf Notu Katsayı Puan (100 puan 

üzerinden) 
A 4.0 95-100 
A- 3.7 89-94 
B+ 3.3 83-88 
B 3.0 76-82 
B- 2.7 71-75 
C+ 2.3 66-70 
C 2.0 60-65 
C- 1.7 57-59 
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D+ 1.3 53-56 
D 1.0 50-52 
F1 0.7 0-49 
F2 0 Devamsız 

 
 
 
2018-2019 Güz Dönemi Haftalık Programı 

 
1. 

Hafta 
 Rusça hakkında genel bilgiler ve alfabe 

2. 
Hafta 

 Alfabe / Fonetik çalışma / Alıştırma 

3. 
Hafta 

 Yalın tekil durumda adlar /Vurgulama / Alıştırma 

4. 
Hafta 

 Sahıs Zamirleri / Alıştırma 

5. 
Hafta 

 Kelime çalışmaları /  Adların cinsleri / Alıştırma 

6. 
Hafta 

 Adların cinsleri tekrar / İyelik zamirlri / Alıştırma 

7. 
Hafta 

 VİZE HAFTASI 

8. 
Hafta 

 Adların yalın durumda çoğulları / Alıştırma 

9. 
Hafta  

Adların yalın durumda çoğulları / ve-veya-ise 

bağlaçları / --de –da kullanımı /Alıştırma 

10. 
Hafta  

Birinci gruba ait eylemlerin şimdiki/geniş zamanda 

çekimleri / Alıştırma 

11. 
Hafta 

 Eylem çekimlerinde olumsuzluk / Alıştırma 

12. 
Hafta 

 Birleşik cümleler (olumlu-olumsuz) / Alıştırma 

13. 
Hafta 

 Tanışma, selamlaşma ifadeleri / Alıştırma 

14. 
Hafta 

 Okuma, dinleme, yazma, konuşma alıştırmaları 

 
 
 
 


