
 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik Fakültesi 

Ders Tanımlama Formu 

 

  

DERSİN İÇERİĞİ: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, 

yazım kuralları (büyük harflerin imlası, sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin 

yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda 

plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda 

açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin 

yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikâye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, 

konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, 

hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, 

davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, 

sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, 

tiyatro, trajedi, dram, senaryo) . 

 

DERSİN AMACI: Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, 

onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını 

sağlamaktır. 

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI  

Hafta Konular 

1 Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem ...) 

2 Noktalama işaretleri (Tırnak işareti, ayraç...) 

3 Yazım Kuralları (Büyük harflerin yazılışı, sayıların yazılışı, birleşik kelimelerin 

yazılışı) 

4 Yazım kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, alıntı kelimelerin ve yabancı özel adların 

yazılışı) 

5 Yazım kuralları (Kısaltmaların ve bazı eklerin yazılışları) 

6 Kompozisyon (tanımı, amacı, kompozisyonda başarılı olmanın yöntemleri) 

7 Kompozisyon yazmada yöntemler (yardımcı ve ana düşüncenin oluşturulması, plan 

yapma) 

8 vize 

9 Kompozisyon yazmada yöntemler (paragraf oluşturma, paragrafta düşünceyi geliştirme 

yöntemleri) 

10 Anlatım özellikleri 

11 Anlatım bozuklukları 

12 Anlatım türleri 

13 Anlatım türleri (yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...) 

14 Anlatım türleri (yazılı anlatım- hikaye, roman, tiyatro, şiir...) 

 

DERSİN ADI:    Türk Dili ve Edebiyatı II 

DERSİN KODU:   TÜR102 DERSİN DÖNEMİ: BAHAR 

DERSİN DİLİ: TÜRKÇE DERSİN TİPİ: ZORUNLU 

DERSİN ÖN KOŞULU:    
DERSİN İKİNCİL KOŞULU: 

TEORİ UYGULAMA KREDİ AKTS 

HAFTALIK DERS SAATİ: 2 2 0 2 2 



DERS KİTAPLARI: Ergin, Prof Dr. Muharrem, 1995, ÜNİVERSİTELER İÇİN TÜRK DİLİ, 

Bayrak Yay. İstanbul. ÖNER, Sakin 2005, Örneklerle Kompozisyon, Düzenli Yazma ve Konuşma 

Sanatı, Yuva Yay. İstan Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c. 1, 2, 3, İletşim 

Yayınları, 1983-1994 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: 

YARIYIL ÇALIŞMALARI ADET YÜZDE(%) 

Ara sınav  1 40 

Sunum   

Laboratuvar Çalışmaları    

Kısa Sınav    

Final Sınavı  1 60 

TOPLAM 2 100 

YARIYIL 

ÇALIŞMALARININ BAŞARI 

NOTUNA KATKISI  

1 40 

FİNAL SINAVININ BAŞARI 

NOTUNA KATKISI  

1 60 

TOPLAM 2 100 

 

 

 

 

 

DERSİN KATEGORİSİ: YÜZDE (%) 

Matematik ve Temel Bilimler   

Mühendislik   

Mühendislik Tasarımları  

Sosyal Bilimler  100 

AKTS TABLOSU/İŞYÜKÜ: 

Aktiviteler ADET Süre 

(Saat) 

Toplam İş yükü 

Ders süresi  13 2 26 

Ders saati dışındaki çalışmalar (ön çalışma, pratik)  14 2 28 

Laboratuvar Çalışmaları     

Ara Sınav  1 2 2 

Final Sınavı  1 2 2 

Ödevler (Sunum)    

Kısa Sınav     

Toplam iş yükü   58 

Toplam iş yükü/ 30   1.93 

Dersin AKTS kredisi   2 

 PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 

ÖÇ1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ÖÇ2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 PÇ: Program Çıktısı | ÖÇ: Öğrenim Çıktısı  

Değer: 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek 



 

 

 

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ: Öğr. Gör. Sakine Hakkoymaz 
TANITIM FORMUNUN HAZIRLANMA TARİHİ: 22.05.2019 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI: PROGRAM ÇIKTILARI 

ÖÇ1: Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin 

dünya dilleri arasındaki yerini bilecek, Türk Dilini 

iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve 

toplumda kabul görebilecek. 

ÖÇ2: Kendi anadillerini daha iyi anlayıp 

kullanabilecek, anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi 

daha iyi kullanabilecek. 

PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik 

disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, 

karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme 

becerisi. 

PÇ2: Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, 

tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu 

amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini 

seçme ve uygulama becerisi. 

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü 

gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli 

gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama 

becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini 

uygulama becerisi. 

PÇ4: Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan 

karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli 

olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve 

kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanma becerisi. 

PÇ5: Karmaşık mühendislik problemlerinin veya 

disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için 

deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin 

biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma 

becerisi. 

PÇ7: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma 

becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor 

yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim 

raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, 

açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; 

bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri 

izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve 

etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında 

kullanılan standartlar hakkında bilgi. 

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik 

yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında 

bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; 

sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 

PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve 

toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik 

üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına 

yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik 

çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda 

farkındalık. 


