
 

 

DERS KATALOG FORMU 

(COURSE CATALOG FORM) 

Dersin Kodu : TURK 1201 (TUR 101) 

(Course Code) 

Dersin Adı : Türkçe 1   

(Course Name) : (Turkish 1) 

Dersi Veren Bölüm: Fen-Edebiyat Fakültesi  

(Offered by): Faculty of Arts and Sciences 

Yarıyılı 
(Semeste

r) 

D + U + L 
(Lc+T+L) 

Kredisi 
(Credits

) 

AKTS 
(ECTS

) 

Dersin Dili 
(Language) 

Dersin Türü 
(Category) 

Dersin İşleniş Yöntemi 
(Instructional Methods) 

Ön Koşulları 
(Pre Requisites) 

Güz 
(Fall) 2+0+0 2 2 Türkçe 

(Turkish) 
Zorunlu 

(Compulsory) 

Okuma-Anlama, Dinleme, 
Tartışma, Sunum, Yazma 

(Reading and 
Comprehention, Listening, 
Discussion, Presentation, 

Writing) 

None 

 
Dersin Amacı 
 
 
(Course Objectives) 
 

 

 
İletişim ve iletişim aracı olarak dil; düşünce, kültür, edebiyat ilişkisini inceleme. Türkçe’nin ses, 
yapı, sözdizimi ve anlam bilgisi özelliklerini; Türkçe’de dinleme, konuşma, okuma, yazma 
konularını; yazılı ve görsel ders malzemeleri aracılığı ile öğretme; uygulamalar ile denetleme. 
Bilgilendirici metne dayalı; topluluk önünde, hazırlıklı ve kısıtlı sürede konuşma deneyimi ve 
becerisi edindirme. Okunan yazınsal metni/kitabı tartışma; edinilen bilgileri ara ve dönem sonu 
sınavları ile değerlendirme. 

Studying communication and language as a means of communication and its relationship with 
thought, culture and literature. Teaching sound, syntax, structure and semantic characteristics 
of Turkish; subjects of listening, speaking, reading and writing through texts and visual course 
materials; assessing through practice. Getting the learners to obtain speaking skills via 
planned and timed presentations based on informative texts.  Discussing literary 
books/articles assigned; evaluating the obtained knowledge via midterm and final exams.  

 
Dersin İçeriği 
 
 
(Course Content) 

 

 
İletişim, iletişim öğeleri, iletişim türleri, sözlü ve yazılı iletişim ve sunum, etkili iletişim 
becerileri; dilin tanımı ve önemi, dil –toplum, dil - kültür ilişkisi, dil ve yazın ilişkisi; konuşma 
dili-yazı dili, anadil, ölçünlü dil, lehçe, ağız, özel diller ; Türkçenin anlam, ses ve biçim (yapı) 
özellikleri; yazım ve noktalama kuralları. Anlatımın özellikleri, türleri; konu ve konunun 
sınırlandırılması; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatım düzeni (yazılı anlatımda planlama), 
anlatım biçimleri, yazılı anlatım türleri, yazılı anlatımın özellikleri, anlatım bozuklukları. 

Communication, items of communication, types of communication, oral and written 
communication and presentation, effective communication skills. The definition and the 
importance of language. The relationship between language and society, language and 
culture. The relationship between language and literature. Spoken language, written 
language, native language, standard language, dialect, special languages. Features of 
meaning, sound and style (structure) of Turkish. Rules of writing and punctuation. Features 
and types of narration. Subject and limitation of the subject. Written language and its features. 
The layout of written narration (planning of written narration), wording, types of written 
narration, features of written narration, expressional failure. 



 

 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
 
 
 
 
(Course Learning Outcomes) 
 

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 
1.İletişimin temel öğeleri; iletişim aracı dil hakkında genel bilgileri öğrenir, etkili sözlü ve yazılı 
iletişim kurma becerisi ve sunum yapma becerisi edinir.  
2.Dilin düşünce, duygu, toplum açısından önemini kavrar, dil ve kültür arasındaki bağlantıyı 
fark ederek metinleri bu bağlamda okuma becerisi edinir.  
3.Türkçedeki sözcüklerin anlam açılımlarını bilir, bunları sözlü ve yazılı anlatımda kullanır.  
4.Türkçe’nin sesbilgisi, yapıbilgisi kurallarını öğrenir; bunları sözlü ve yazılı anlatımda uygular. 
5.Türkçe’nin yazım ve noktalama kurallarını öğrenir, sözlü ve yazılı anlatımda uygular.  
6.Anlatım biçimlerini bilir, bilgilendirici ve yaratıcı yazı yazmada uygular. 
7.Anlatımı bozan kullanımları bilir, doğru tümceler kurar.  
8.Alanıyla ilgili konularda bilgilendirme yapar, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini yazılı ve sözlü 
olarak nicel ve nitel verilerle destekleyerek aktarır.   

Students, who pass the course satisfactorily can: 
1. Learn the main elements of communication and gain the ability to communicate effectively 
in oral and written language and do presentation. 
2. Apprehend the importance of language in terms of thought, emotion and society; realize 
the relationship between language and culture and gain the ability to read texts in these 
perspectives. 
3. Learn the meaning of words in Turkish and apply them in spoken and written expression.  
4. Learn the rules of sound and syntax in Turkish and apply them in spoken and written 
expression.  
5.Learn the rules of spelling and punctuation in Turkish and apply them in spoken and written 
expression.   
6. Learn varieties of rhetorical expressions explanation, apply them in informative and creative 
writing. 
7. Learn the expressional failure, establish correct sentences. 
8. Learn to give information about the profession, apply them in spoken and wrtien expression 
supporting with quantitative and qualitative data. 

Dersin ISCED Kategorisi 
(ISCED Category of the course) 

22. Beşeri Bilimler 
(22 Humanities) 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

Oya Adalı, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2003, s. 15-160. 
 
Zorunlu okuma: Öğretim üyesi/elemanı tarafından Türk yazınından seçilen yaşamöyküsü, 
özyaşamöyküsü, anı, gezi yazısı türünden bir kitap. 
Sunum için makaleler: Öğretim üyesi/elemanı tarafından seçilen Türkçe’nin özellikleri, 
sorunları, önerilen çözümler, Türk dili ve yazınına emek verenler konulu makaleler. 
 
Adali, Oya; Understanding and Expressing, Istanbul:Pan Publicaitons, 2003, pp. 15-160. 
Compulsory reading: a set of biography, autobography, memory and travel notes type of 
books from Turkish Literature selected by the faculty member/ instructor. 
Articles for presentations: articles on characteristics of Turkish Language, its problems, 
suggested solutions, writers who have contributed to Turkish language and literature. 

Yardımcı Kaynaklar 
(Other References) 

1.Hazl: Ömer Asım Aksoy, vd; Ana Yazım Kılavuzu; İstanbul: Adam Yayıncılık, 1999. 
2.Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Yayını, 9. Baskı, İstanbul: Eylül 2012. 
3.Türkçe Sözlük, Dil Derneği Yayını, 3. Baskı, Ankara: Eylül 2012. 
4.Vecihe Hatipoğlu, Türkçe’nin Sözdizimi, Ankara:Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları 
317, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, 1982. 
 
1. Ömer Asım Aksoy, et al; Essential Guide of Spelling and Punctuation; İstanbul: Adam 
Publication, 1999. 
2. Rules of Spelling and Punctuation, Language Association Publications, 9th edition, 
İstanbul: Sep 2012. 
3. Turkish Dictionary, Language Association Publications, 3rd edition, Ankara: Sep 2012. 
4. Hatipoglu, Vecihe, Turkish Syntax, Ankara; Faculty of Language and History-Geography 
Publications 317, Faculty of Language and History-Geography Printing, 1982. 

 



 

 

 

 
HAFTALIK KONULAR 

Hafta Teorik Ders Konuları Uygulama Konuları 

1 İletişimin tanımı, temel öğeleri, iletişim ve dil, dilin tanımı, 
türleri. 

 

2 Dil ve düşünme ilişkisi, dil-toplum-kültür-yazın ilişkisi, 
sözlü ve yazılı iletişim. 

  

3 
Dil ve dilbilgisi, Türkçe’nin ses ve biçim özellikleri   

4 Sözdizimi özellikleri, anlatım öbekleri:Tamlamalar ve 
türleri, ilgeç ve eylemsi öbekleri 

 

5 
Tümce ve öğeleri, bağlaçlar    

6 
Tümce çözümlemesi.  

7 
Türkçe’de kullanılan yabancı sözcükler, Türkçe’nin yazım 

özellikleri, noktalama kuralları. 
 

8 
Anlatım ve biçem, nesnel ve öznel anlatım. Tek 

anlamlılık-çok anlamlılık.  

 

9 

Sözcüğün kavram alanı ve çerçevesi; özel ve genel 

anlamlı sözcükler, eşanlamlılık-yakınanlamlılık, eşsesli  

sözcükler 

 

10 Deyimler ve atasözleri, ikilemeler; anlatımı güçlendiren 
olaylar.  

 

11 
Anlatım biçimleri; açıklayıcı anlatım  

12 
Kanıtlayıcı/tartışmacı anlatım  

13 

Betimleyici anlatım, açıklayıcı betimleme; 

Öyküleyici anlatım, açılayıcı öyküleme 

 

14 
Anlatım bozuklukları; yapı, anlam. Çeviri yanlışları  

 
 

 
COURSE PLAN /SYLLABUS 

Week Topics Tutorial Work 

1 
Definition of communication, its main elements, language 

and communication, definition of language and types of it 
  



 

 

2 
Relationship between language and thinking, relationships 
of language- society- culture- literature, oral and written 
communication  

 

3 
Language and grammar, sound and syntax characteristics in 

Turkish 
 

4 
Syntax specifications, chunks: complements and its types,  

preposition and gerund/ infinitive structures 
 

5 
Sentence and its elements, linkers   

6 Sentence analysis  

7 
Foreign words in Turkish, spelling rules in Turkish, 

punctuation 
  

8 
Expression and style, objective and subjective expression, 

direct meaning and ambiguity 
  

9 

The framework and areas of the word; words with special 

and generic meanings, synonyms and similar words, 

homonyms 

  

10 
Idioms and proverbs, repeated phrases, events 

strengthening expression 
  

11 Styles of expression, explanatory expression   

12 Supportive/ argumentative expression   

13 
Descriptive expression, explanatory description; 

Narrative expression, explanatory narrative  
  

14 
Mistakes in expression: syntax, semantics. Mistakes in 

translation 
  

 
 

 

 

 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 (COURSE ASSESSMENT) 

 Etkinlikler (Activities) 
Adet (Quantity) Katkı Oranı  (Contribution) (%)  

Yarıyıl İçi 
Çalışmaları 

 
(Semester 
Activities) 

Kısa Sınavlar (Quizzes)   

Dönem Ödevi / Projesi (Term Project) 
  

Derse Devam (Attendance)  0 

Seminer(Seminars)   

Ödevler (Homework) 2 20 

Sunum (Presentations) 0 0 

Arasınavlar (Midterm Exams) 1 35 



 

 

Proje (Project)   

YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM) 1 45 

Toplam (Total)  100 

 

 

 

AKTS-İŞ YÜKÜ TABLOSU (ECTS-WORK LOAD TABLE) 

DERS ETKİNLİKLERİ 
(COURSE ACTIVITIES) 

Sayı  
(Quantity) 

Süre (Saat) 
(Time (h)) 

İş Yükü (saat) 
(Work Load (h)) 

Ders Süresi 
(Lectures) 14 2 28 

Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 
(Fınal Exam (Preparation included)) 1 7 7 

Kısa Sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)  
(Quizzes (Preparation included)) - - - 

Dönem Ödevi / Projesi 
(Term Project) 1 6 6 

Deney Raporları 
(Experiment Reports) - - - 

Bitirme Tezi/Projesi 
(Graduation Project) - - - 

Seminer 
(Seminars) - - - 

Sınıf Dışı Çalışma Süresi 
(Out class working time) - - - 

Ödevler 
(Homework) 1 4 4 

Sunum 
(Presentations)    

Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 
(Midterm Exams (Preparation included)) 1 5 5 

Proje 
(Projects)    

Laboratuvar 
(Laboratory Work)    

Toplam İş Yükü (saat) 
(Total Work Load (h))   50 

Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25) 
(ECTS Credits of the course (Total Work Load / 25))   2 

 

 

Revizyon/Tarih 
(Revision/Date) 
30.9.2019 

Koordinatör / Hazırlayan 
(Coordinator / Prepared by) 
Dr. Öğr. Üyesi Mübeccel Kızıltan 

Onaylayan 
(Approved by) 
Prof. Dr. Örsan K. Öymen  

 


