
Dersin Adı: Türk Dili II
Kodu: 0501237 Yarıyılı: 2 Ön 

Şart:
- Ders Uyg Kredi AKTS

Dili: Türkçe Türü: Zorunlu 2 0 2 2

Dersin Amacı: Yazılı ve sözlü anlatı aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilıe yeteneğini kazandırıaktrr

Öğrenim
Çıktıları:

Bu dersin sonunda öğrenci;
• Türk Dilinin özelliklerini ve inceliklerini tanıyabilecek
• Yazı dilindeki iıla ve noktalaıa kurallarını uygulayabilecek
• Türkçeyi etkili ve güzel yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek
• Dilekçe, tutanak, rapor gibi yazışıaları eksiksiz yapabilecek
• Sözlü (konferans, açık oturuı, panel, seıpozyuı…) ve yazılı (ıakale, deneıe, fkra, sohbet, biyograf…) türleri
tanıyabilecek ve uygulayabilecek

Dersin İçeriği:
Türk Dili dersinde dil, kültür; dil-kültür ilişkisi, ıedeniyet-kültür farklılıkları, Türk Dilinin tarihi gelişiıi, Dünya dilleri 
arasındaki yeri, ses özellikleri, cüıle bilgisi; ağız, şive, lehçe; iıla ve noktalaıa uygulaıaları, yazılı ve sözlü koıpozisyon 
türleri ve bu türler üzerinde çalışıalar yapılacaktrr

Haftalık Konu
Başlıkları

1) Koıpozisyonda anlatı şekilleri ve uygulaıasır

2) Cüılenin unsurları, cüıle tahlili ve uygulaıası

3) Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenıesi ve retorik uygulaıalarır

4) Yazılı koıpozisyon türleri ve uygulaıası (dilekçe, tutanak, ıektup, deneıe, sohbet, fkra, tenkit, günlük, vdr)

5) Sözlü koıpozisyonda başarılı olıanın sırları ve konuşıa sanatnın teknik özelliklerir

6) Sözlü anlatı türleri

7) Ara sınav

8) Şiir ve şiir okuıa

9) Anlatı ve cüıle bozuklukları ve bunların düzelilıesi

10) İlıi yazıların hazırlanıasında uyulacak kurallar (Rapor, ıakale, tebliğ, vbr)

11) Türk ve Dünya edebiyatndan ve düşünce tarihinden seçilıiş örnek ıeinler üzerinde çalışıalara dayanılarak
öğrencilerin doğru ve güzel konuşıa ve yazıa yeteneğinin gelişirilıesi ve bunlarla ilgili retorik uygulaıalarr

12) Seçilıiş olan ıeinler üzerinde doğru ve güzel konuşıa, okuıa ve yazıa yeteneğinin gelişirilıesi için retorik
çalışıalar gerçekleşirıer

13) Gurup huzurunda konuşıa becerisi kazanıa ve heyecanın giderilıesine katkıda
bulunacak seıiner çalışıalarır Edebiyat ve düşünce dünyası il ilgili eserlerin okunup incelenıesi ve döneı
değerlendirıesir

14) Genel Tekrar

Genel
Yeterlilikler:

Türk Dili üzerinde çalışıalar yapıış öneıli şahsiyetlerin hayatlarını ve verıiş oldukları eserlerin üzerinde ıein tahlili 
çalışıası yapıakr Bu çalışıalarda zaıan zaıan bilgisayar teknolojisinden faydalanıakr

Kaynaklar

1) Örneklerle Koıpozisyon Sanat (Düzenli yazıa ve konuşıa) Sakin Öner, Veli Yayr İstanbul

2) Yükseköğreiı Öğrencileri İçin Türk Dili Koıpozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankarar

3) Üniversite Türk Dili ve Koıpozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbulr

4) İyi ve Doğru Yazıa Usulleri, Kubbealt  eşriyat, İstanbulr

5) Türk Dili, Muharreı Ergin, İstanbul

6) Türk Dili ve Koıpozisyon (Planlı Konuşıa ve Yazıa Sanat) Cevdet Yalçın, ART Basın Yayın Hizıetleri, Ankarar

7) Türk Dili Koıpozisyon ve Diksiyon Ders  otları, Koıisyon, Şanlıurfar

8) Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğiiı ve Yayıncılık, Ankarar

9) Türkçe Ders  otları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yayr Elazığr

Değerlendirme
Sistemi: Ara sınav: % 40, Final: % 60; Proje veya ödev değerlendirıeleri yarıyıl başında duyurularak yapılabilirr


