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Dersin
Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler
kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya
da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir.  

Dersin
Amacı
İngilizce

Objective: The main aims of this lesson are: to enable the students to achieve the basic
expression and understanding skills, to provide practice in reading and analyzing literary
texts, to make them gain the useful composition methods like writing a project or
preparing a presentation.  

Dersin
İçeriği

Bu ders, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve
mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı,
cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım
türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı
konuşma ve tartışma, analiz gibi konuları içerir.

Dersin
İçeriği
İngilizce

This course covers the meaning of vocabulary, examination of words in several angles,
various dimensions of words, phrasal words, concepts and phrases, fault usages in
Turkish language, written expressions methods such as novels, articles, essays and
poems, examples of presentations, reports and records, business letters and CV writing,
discussions and debates.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1 Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin
işlevini tanır.

Recognize the functions of words in oral and
written expressions

1 Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin
işlevini tanır.

Recognize the functions of words in oral and
written expressions

2 Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin
önemini ayırt eder.

Distinguish the importance of correct word order
in Turkish sentences

2 Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin
önemini ayırt eder.

Distinguish the importance of correct word order
in Turkish sentences

3
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş
cümle ve parçaları çözümleme
yöntemlerini geliştirir.

Develop the methods of analysing sentences and
passages which are selected from main literary
texts and books



3
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş
cümle ve parçaları çözümleme
yöntemlerini geliştirir.

Develop the methods of analysing sentences and
passages which are selected from main literary
texts and books

4 Duygu ve düşünceleri yazarak ve
konuşarak açık bir biçimde söyler.

Express ideas and feelings clearly through writing
and speaking

4 Duygu ve düşünceleri yazarak ve
konuşarak açık bir biçimde söyler.

Express ideas and feelings clearly through writing
and speaking

5 Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı
gibi edebi türlerin özelliklerini tanır.

Define the properties of literary genres such as
story, novel, theatre, poem, essay, memory and
etc.

5 Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı
gibi edebi türlerin özelliklerini tanır.

Define the properties of literary genres such as
story, novel, theatre, poem, essay, memory and
etc.

6
Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş
mektupları, CV gibi resmi yazı kurallarını
tanır ve uygular.

Describe and apply the rules of writing formal
texts such as petition, reports, private and busines
letters, CV and etc.

6
Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş
mektupları, CV gibi resmi yazı kurallarını
tanır ve uygular.

Describe and apply the rules of writing formal
texts such as petition, reports, private and busines
letters, CV and etc.

7
Konferans, sempozyum, kongre, mülakat,
panel, açık oturum gibi sözlü anlatım
türlerini tanır.

Classify the verbal genres such as conferenence,
symposium, congress, interview, panel, forum and
etc.

7
Konferans, sempozyum, kongre, mülakat,
panel, açık oturum gibi sözlü anlatım
türlerini tanır.

Classify the verbal genres such as conferenence,
symposium, congress, interview, panel, forum and
etc.

8
Bilimsel araştırma yöntemlerini tanır ve
kütüphaneden yararlanma davranışını
geliştirir.

List scientific research methods and develop the
attitudes of benefiting from library

8
Bilimsel araştırma yöntemlerini tanır ve
kütüphaneden yararlanma davranışını
geliştirir.

List scientific research methods and develop the
attitudes of benefiting from library

Dersin Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Meriç HARMANCI

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 2 0 28.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 0 0 0.00

Ara Sınav 1 10 0 10.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 0 10.00

Total (Workload) 48
Total (Workload) / 25 1.92



Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of written expression: Article. General information about
the article.How to explain the manner of an article prepared and
printed.Samples of various articles to read."The development of
language awareness, language pollution and Atatürk's
Conception of Language" article on the preparation.  

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of writing: Essays, criticism, jokes and
interviews.Examples of this type of feature and analysis pieces.  

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Event articles:Story.Examples of the story in Turkish literature  

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Event articles: Novel.Identification of novel, about the elements
and types.Novel examples from Turkish and world literature.  

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma ve
dinleme zevkinin kazandırılması.  

Emotion article: Poetry.Examples of some of the poems of
famous poets of Turkish literature to read and to give the
pleasure of listening and reading poetry.  

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi, hatıra
ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların okunarak
incelenmesi.  

Types of writing about daily life:Travel, diaries and diary.Read
by examining samples of parts.  

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of writing: letter.Letter of interest in daily life.Made
through electronic mail, how to make this kind of
correspondence.Reading sample letters from the Turkish
literature  

8 Ara sınav/Değerlendirme Midterm examination/Assessment 

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposia, congress
and interviews.youth issues, the importance of love and
tolerance etc. in matters relating to the preparation of a
conference instance.  

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Discussion-based narrative types: the panel, forum, open
session.Modernization and secularism,about democracy and the
republic etc. to make an open session.  

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods.Selecting and limiting of the
topic.Example of a plan prepared and screened according to this
source is made of.  

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

To put into writing of results of research.To refer and writing
footnote.  

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

to introduce about language and cultural periodicals, books and
encyclopedias  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefit from the libraries.The functions and the importance of
the library in social life.Access to information in electronic
form.  

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from.  

16 Yarıyıl sonu sınavı Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI



1- Komisyon, Türk Dili Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, 2012. 
1- Komisyon, Türk Dili Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Kocaeli, 2012. 
2- Yakıcı, Ali, Yücel, Mustafa, Doğan, Mehmet, Yelok, V. Savaş, Üniversiteler İçin Türkçe - 1
Yazılı Anlatım, Bilge Yayınları, Ankara, 2004. 
2- Yakıcı, Ali, Yücel, Mustafa, Doğan, Mehmet, Yelok, V. Savaş, Üniversiteler İçin Türkçe - 1
Yazılı Anlatım, Bilge Yayınları, Ankara, 2004. 
3- Parlatır, İsmail, Şahin, Hatice, Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri, Ekin
Basım Yayın, Bursa, 2010. 
3- Parlatır, İsmail, Şahin, Hatice, Sözlü ve Yazılı Anlatım Türleri ile Anlatım Teknikleri, Ekin
Basım Yayın, Bursa, 2010. 
4- Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010. 
4- Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010. 
5- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010. 
5- Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2010. 
6- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
6- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
7- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
7- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
8- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
8- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
9- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
9- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
10- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982. 
10- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982. 
11- Beyreli, Latif, Çetindağ, Zerrin, Celepoğlu, Ayşegül, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Pegem
Yayıncılık, Ankara. 
11- Beyreli, Latif, Çetindağ, Zerrin, Celepoğlu, Ayşegül, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Pegem
Yayıncılık, Ankara. 
12- Ağca, Hüseyin, Yazılı Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999. 
12- Ağca, Hüseyin, Yazılı Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999. 
13- Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım,Ankara Ünv. Yay. 
13- Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım,Ankara Ünv. Yay. 
14- Bozkurt Fuat, Türkiye Türkçesi, Kapı Yayınları, İstanbul, 2010. 
14- Bozkurt Fuat, Türkiye Türkçesi, Kapı Yayınları, İstanbul, 2010. 
15- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları Dergilerden alınan makaleler
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz
Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
Ocak 1999 Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
15- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları Dergilerden alınan makaleler
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz
Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
Ocak 1999 Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
16- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing Karaalioğlu, Seyit Kemal,
Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları,



1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 Aksan, Doğan,
Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982 Kudret,
Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
16- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing Karaalioğlu, Seyit Kemal,
Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları,
1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 Aksan, Doğan,
Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982 Kudret,
Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 20
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 80

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Efnan DERVİŞOĞLU

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 



10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Dr. Öğr. Üyesi Şenel GERÇEK

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 



10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Ahmet KOÇAK

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 



10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Ali DOĞAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 



5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Demet ŞANLI

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00



Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 



DERSİN KAYNAKLARI
1- Türk Dili Ders Kitabı Kocaeli Üniversitesi Yay. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dilek AKSOYLU ÇAVDAR

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 



6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Elif KAYABAŞLI CORA

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00



Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ



Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Emel ESENTÜRK

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  



14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Esra SAZYEK

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  



9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Fatih KIRAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce



1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları 
2- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
3- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
4- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
5- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
6- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 



7- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
8- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
9- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
10- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
11- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
12- Ders kitabı İzlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 20
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 80

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Fatma ÜÇLER 

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 



5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Fazilet ÇAKIT YENGEL

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00



Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 



DERSİN KAYNAKLARI
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları 
2- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
3- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
4- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
5- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
6- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
7- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
8- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
9- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
10- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
11- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
12- Ders kitabı İzlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 20
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 80

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Feyza ANLIPAK

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce



1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature.  

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature.  

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma ve
dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish
literature.  

8 Ara sınav/Değerlendirme Midterm examination/Assessment 

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc. 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc.  

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared.  

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote.  

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form.  

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from.  

16 Yarıyıl sonu sınavı Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları. 
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları. 
2- Turkish Language for Universities , Kocaeli University Publishing. 
2- Turkish Language for Universities , Kocaeli University Publishing. 
3- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982. 
3- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,



1979-1982. 
4- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999. 
4- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999. 
5- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999. 
5- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999. 
6- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980. 
6- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980. 
7- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999. 
7- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999. 
8- Aksan, Doğan, Every Aspect of the Language/The Outline of Linguistics , c.1,2,3, Türk Dil
Kurumu., 1979-1982. 
8- Aksan, Doğan, Every Aspect of the Language/The Outline of Linguistics , c.1,2,3, Türk Dil
Kurumu., 1979-1982. 
9- Karahan, Leyla, Turkish Syntax, Akçağ Publishing, 1999. 
9- Karahan, Leyla, Turkish Syntax, Akçağ Publishing, 1999. 
10- Karaalioğlu, Seyit Kemal, The Art of Composition, İstanbul, January 1999. 
10- Karaalioğlu, Seyit Kemal, The Art of Composition, İstanbul, January 1999. 
11- Kudret, Cevdet, Literature Knowlefge with Examples , c. 1, 2, İnkılap Publishing, 1980. 
11- Kudret, Cevdet, Literature Knowlefge with Examples , c. 1, 2, İnkılap Publishing, 1980. 
12- Özdemir, Emin, The Art of Good and Effective Speech, Remzi Publishing, January 1999. 
12- Özdemir, Emin, The Art of Good and Effective Speech, Remzi Publishing, January 1999. 
13- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları Dergilerden alınan makaleler
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz
Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
Ocak 1999 Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
13- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları Dergilerden alınan makaleler
Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz
Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
Ocak 1999 Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
14- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing Karaalioğlu, Seyit Kemal,
Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları,
1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 Aksan, Doğan,
Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982 Kudret,
Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
14- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing Karaalioğlu, Seyit Kemal,
Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları,
1999 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 Aksan, Doğan,
Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982 Kudret,
Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100



Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Gökhan GÜLER

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 



16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. HÜLYA SEYHAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 



10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları 
2- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
3- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
4- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
5- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
6- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
7- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 
8- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999 
9- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 
10- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 
11- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999 
12- Ders kitabı İzlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 20
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 80

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İhsan TOPÇU

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce



1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Nilgün DURAK

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce



1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Nülüfer AKLIN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00



Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language".  

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts.  

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri. 

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature.  

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature.  

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma ve
dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem.  

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life.  

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish
literature.  

8 Ara sınav/Değerlendirme Midterm examination/Assessment 

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc.  

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc.  

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared.  

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote.  

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması. 

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form.  



15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from.  

16 Yarıyıl sonu sınavı Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları. 
1- Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi Yayınları. 
2- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982. 
2- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982. 
3- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999. 
3- Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999. 
4- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999. 
4- Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999. 
5- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980. 
5- Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980. 
6- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999. 
6- Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999. 
7- Ders kitabı İzlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 
7- Ders kitabı İzlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 
8- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing 
8- Üniversiteler Için Türk Dili, Kocaeli University Publishing 
9- .. 
9- .. 
10- .. 
10- .. 
11- .. 
11- .. 
12- .. 
12- .. 
13- .. 
13- .. 
14- .. 
14- .. 
15- .. 
15- .. 
16- .. 
16- .. 
17- .. 
17- .. 
18- .. 
18- .. 
19- .. 
19- .. 
20- .. 
20- .. 



21- .. 
21- .. 
22- .. 
22- .. 
23- .. 
23- .. 
24- .. 
24- .. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Onur Alp KAYABAŞI

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 



10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Özgür UÇUM

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce
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2 ,,, ,,,, 
3 ,,,, ,,,, 
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10 ,,,, ,,, 
11 ,,,, ,,,, 
12 ,,,, ,,,,, 
13 ,,,, ,,,,, 



14 ,,, ,,,, 
15 ,,,, ,,,, 
16 ,,,,, ,,,,, 

DERSİN KAYNAKLARI
1- ,,, 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Özlem TEGÜN KARAÇOBAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 



5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Rabia Gökcen KAYABAŞI

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 



2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Sercay SORGUN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00



Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ



Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Sezin OKTAY

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  



9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DERSİN KAYNAKLARI
1- Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu.,
1979-1982 Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri Sözlüğü, İnkilap Kitabevi,Ocak 1988 Aksoy, Ömer
Asım, Deyimler Sözlüğü, İnkilap Kitapevi,Ocak 1988 Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk Banguoğlu,
Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000 Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi,
İstanbul, 1975 Buckley, Reid, Topluluk Önünde Konuşma, Sistem Yayıncılık, Mayıs 2001 Dilçin,
Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara, 1983 Ergin, Muharrem, Üniversitler İçin Türk Dili, Bayrak
Yayınları, 2002 Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ekim 2001 Karaalioğlu, Seyit
Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999 Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ
Yayınları, 1999 Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980 Koç,
Nurettin, Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1990 Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c. 1, 2,
3, İletşim Yayınları, 1983-1994 Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi,
Ocak 1999 Özen, Mustafa Nihat, Yazmak Sanatı ve Kompozisyona Giriş, İstanbul, 1971 
2- Ders kitabı izlence ve seçilmis yazılar Dergilerden alınan makaleler 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Turgut KARAÇOBAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU



Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 



13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Yasemin GÜRSU

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1 Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj. Bu
türlerin özellikleri ve örnek parçaların incelenmesi. .  

 

2  Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj. Bu
türlerin özellikleri ve örnek parçaların incelenmesi.  

DERSİN KAYNAKLARI
1- Türk Dili KOÜ Ortak Ders Notları 
2- Türk Dilbilgisi Muharrem ERGİN 
3- Türkçenin Grameri Tahsin BANGUOĞLU 



DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Ögr.Gör.Dr. Derya KILIÇKAYA

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 



7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Ögr.Gör.Dr. Ece ONURAL

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11



Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  

9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100



Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Dersin Öğretim Elemanı: Ögr.Gör.Dr. Tolga BAYINDIR

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 2 0 28.00

Ara Sınav 1 0 40 1.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 40 1.00

Total (Workload) 52.6666666667
Total (Workload) / 25 2.11
Dersin AKTS Değeri 2

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel
bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının
açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması.
"Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil
Anlayışı" konulu makale hazırlanması.  

Types of composition writing: Article. General information
about article. Explaining the ways of writing an article. Reading
severeal article samples. Preparing an article about "The
development of language awareness, language pollution and
Atatürk's conception of language". 

2
Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve
röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların
incelenmesi.  

Types of composition writing: Essays, criticism, jokes and
interviews. Characteristics of types of composition writing and
analyses of sample texts. 

3 Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye
örnekleri.  

Writings based on facts: Story. Story examples from Turkish
literature. 

4
Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu,
unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından
roman örnekleri.  

Writings based on facts: Novel. Definition and theme in a novel
with its components and types. Novel examples from Turkish
and world literature. 

5
Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı
şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma
ve dinleme zevkinin kazandırılması.  

Writings based on feelingd: Poetry. Reading sample poems from
some famous Turkish poets. Earning pleasure of listening and
reading poem. 

6
Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi,
hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların
okunarak incelenmesi.  

Types of composition writing about daily life: Travel, memoirs
and diary. Reading and analyzing sample texts about types of
composition writing about daily life. 

7

Yazılı anlatım türleri: Mektup. Mektubun günlük
hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan
yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk
edebiyatından örnek mektupların okunması.  

Types of composition writing: letter. Letter and its relation with
daily life. Ways of letter composition in electronic post
correspondences. Reading sample letters from Turkish literature. 

8 Ara sınav/Değerlendirme  Midterm examination/Assessment  



9

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre
ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi vb. konularda bir konferans örneğinin
hazırlanması.  

Types of verbal expression: Conferences, symposium, congress
and interviews. Preparing a conference sample about
youthfulness problems, the importance of love and tolerance and
etc 

10

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık
oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve
cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.
 

Expression types based on discussion: Panel, forum, open
session. Holding an open session about modernization and
secularism, democracy and the republic and etc. 

11
Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve
sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna
göre bir kaynak taranmasının yapılması.  

Scientific research methods. Selecting and limiting a topic.
Source scanning activity in accordance with a sample plan
formerly prepared. 

12 Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak
gösterme ve dipnot yazma.  

Recording the results of a research on paper. Indication of
reference and footnote. 

13 Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve
ansiklopedilerin tanıtılması.  

Introducing periodicals, books and encyclopediasc about
language and culture.  

14
Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin
toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda
bilgiye ulaşma.  

Benefiting from the libraries. The functions and importances of
libraries in social life. Accessing to information in electronic
form. 

15 Kütüphaneden yararlanma ve elektronik ortamda
bilgiye ulaşma uygulamaları.  

Benefiting from library and exercises about reaching documents
in electronic from. 

16 Yarıyıl sonu sınavı  Final examination 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 100
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 30
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 70

Toplam 100


