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Adı

Kodu

TÜRK DİLİ II

PCG1282910

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bahar Dönemi

3+0

3

5

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Genel Kültür

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN

Dersi Verenler

Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN, Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY

Dersin Yardımcıları

Dersin Amacı

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik
metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı
çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamaklan; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki
kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma;
bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Dersin İçeriği

Bu ders; Akademik dil ve yazının özellikleri,Akademik yazılarda tanım,Kavram ve terimlerden yararlanma, Nesnel ve öznel
anlatım,Akademik metinlerin yapısı,Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.,İddia, önerme yazma bir düşünceyi
doğrulama, savunma ya da karşı çıkma,Bilimsel raporların biçimsel özellikleri,Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri,Rapor yazmanın
basamakları; açıklama, tartışma,rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf yapma ve dipnot
göstertme, kaynakça oluşturma,Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma,Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler,Akademik
metin yazma uygulamaları; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Akademik dil ve yazının özellikleri

2

Akademik yazılarda tanım

3

Kavram ve terimlerden yararlanma

4

Ön Hazırlık

Nesnel ve öznel anlatım

5

Akademik metinlerin yapısı

6

Akademik metinlerin türleri; makale, rapor ve bilimsel özet vb.

7

İddia, önerme yazma bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma

8

Bilimsel raporların biçimsel özellikleri

9

Bilimsel makalelerin biçimsel özellikleri

10

Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma

11

rapor yazmanın basamakları; Metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme, atıf
yapma ve dipnot göstertme, kaynakça oluşturma

12

Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma

13

Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler

14

Akademik metin yazma uygulamaları

Kaynaklar
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