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Raporlaştırma Önerileri: Bir Tez Nasıl Yazılmalıdır?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3).
Day, R. A., & Altay, G. A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?. Tübitak.

 Ders Yapısı

 Yarıyıl  Kodu  Adı  T+U
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Akdeniz Üniversitesi

Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği(M)

 Matematik ve Temel Bilimler
 Mühendislik Bilimleri
 Mühendislik Tasarımı
 Sosyal Bilimler

 :
 :
 :
 :

 Eğitim Bilimleri
 Fen Bilimleri
 Sağlık Bilimleri
 Alan Bilgisi

 :
 :
 :
 :

Dersin Amacı :
Öğrencilerin akademik metin yapılarını tanımalarını sağlamak. Öğrencilerin metin yazarken etik konulara dikkat etmelerini sağlamak.
Ders İçeriği :
Akademik dil ve yazının o¨zellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve o¨znel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve tu¨rleri (makale, rapor ve bilimsel o¨zet vb.);
iddia, o¨nerme yazma (bir du¨s¸u¨nceyi dogˆrulama, savunma ya da kars¸ı c¸ıkma); bilimsel raporların ve makalelerin bic¸imsel o¨zellikleri; rapor yazmanın basamakları; ac¸ıklama, tartıs¸ma, metinler
arası ilis¸ki kurma, kaynak go¨sterme (atıf yapma ve dipnot go¨sterme, kaynakc¸a olus¸turma); bas¸lık yazma, o¨zetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik
metin yazma uygulamaları.

 Öğrenim Türü  Dersin Düzeyi  Dersin Staj Durumu Dersin Dili

 Örgün Öğretim  Fakülte  Yok Türkçe

 Bölümü/Programı

 Dersin Türü

 Türkçe Öğretmenliği(M)

 Zorunlu

 Ön Koşul  Dersin Koordinatörü  Dersi Veren  Dersin Yardımcıları

Ders Konuları

Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar

1 Akademik dil ve yazının özellikleri

2 Akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel
anlatım

3 Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.)

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

5 Bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları

6 Açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot
gösterme, kaynakça oluşturma)

7 Ara Sınav

8 Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma

9 Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler

10 Akademik metin yazma uygulamaları

11 Akademik metin yazma uygulamaları

12 Akademik metin yazma uygulamaları

13 Akademik metin yazma uygulamaları

14 Dönem Sonu Sınavı

Sıra No Açıklama

 Dersin Öğrenme Çıktıları

Ö01 Bilimsel yazımın özelliklerini bilir ve bilimsel yazıları diğer yazım türlerinden ayırt eder.

Ö02 Bilimsel yazımın bölümlerini tanımlar ve özelliklerini açıklar.

Ö03 Bilimsel yazımda etik, haklar ve izinler konusunu bilir.

Ö04 Akademik makale örneklerini inceler.

 Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No Açıklama

P03 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve
uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.

P13 Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanına katkı sağlayacak şekilde ve Türkçe eğitimi alanında eğitim-öğretim süreçlerinde araç olarak kullanabilmek için gerekli bilgisayar,
teknoloji, bilişim teknolojisi, bilgisayar yazılımları hakkında bilgi ve teknolojiyi kullanma becerilerine sahip olmak.

P15 Türkçe eğitimi ile ilgili uzmanlık alanında bilgileri aktarma, yorumlama, paylaşma süreçlerinde gerekli olan etkili iletişim alanlarında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.

P09 Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilme; Türkçe eğitimi alanında bilimsel değerlere ve bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak araştırmalar planlayabilme, yürütebilme, veri
toplama, toplanan verileri analiz edebilme, duyurabilme ve yorumlayabilme bilgi ve becerilerine sahip olma.

P06 Dünyada ve ülkesinde Türkçe eğitimi ve dil öğretimi konusunda Türkçe dışında bir dilde yayımlanan güncel yayınları takip edebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim
içerisinde olabilmek için en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

P04 Öğrenmeyi öğrenme, sorumluluk alarak karar verebilme becerileri kazanarak Türkçeyi her açıdan doğru ve etkili kullanabilme ve öğretebilme becerilerine sahip olmak.

P10 Türkçe eğitimi ile ilgili uzmanlık alanında bilgileri aktarma, yorumlama, paylaşma süreçlerinde gerekli olan etkili iletişim alanlarında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.

P12 Dünyada ve ülkesinde Türkçe eğitimi ve dil öğretimi konusunda Türkçe dışında bir dilde yayımlanan güncel yayınları takip edebilmek, bunlara katkıda bulunabilmek ve
yabancı meslektaşları ile iletişim içerisinde olabilmek için en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

P05 Öğretmenlik mesleği ile ilgili çağın ve yasaların gerektirdiği bilimsel, hukuki ve etik bilgi ve değerlere sahip olmanın yanı sıra öğretim yöntem, metot, strateji ve
teknikleri, sınıf yönetimi, eğitim psikolojisi, materyal tasarımı ve teknoloji, eğitim-öğretim kurumlarının yönetimi, ölçme ve değerlendirme kavramları hakkında gerekli
akademik bilgiye, uygulamasına ve eğitimine ait gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak.

P02 Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk  Edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı hakkında yeterli
akademik bilgiye sahip olmak.

P01 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses
olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin ögeleri, cümle türleri hakkında yeterli akademik bilgiye sahibi olmak.



P07 Türkçenin Türk dünyası topluluklarına, yabancılara özel durum gerektiren bireylere öğretimi konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak.

P08 Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanına katkı sağlayacak şekilde ve Türkçe eğitimi alanında eğitim-öğretim süreçlerinde araç olarak kullanabilmek için gerekli bilgisayar,
teknoloji, bilişim teknolojisi, bilgisayar yazılımları hakkında bilgi ve teknolojiyi kullanma becerilerine sahip olmak.

P14 Bilimsel çalışma ve araştırma yapabilme; Türkçe eğitimi alanında bilimsel değerlere ve bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak araştırmalar planlayabilme, yürütebilme, veri
toplama, toplanan verileri analiz edebilme, duyurabilme ve yorumlayabilme bilgi ve becerilerine sahip olma.

P11 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve
uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.



 Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları

 Katkı Düzeyi:  1: Çok düşük  2: Düşük  3: Orta  4: Yüksek  5: Çok yüksek

 Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı

 Değerlendirme Ölçütleri

 Ara Sınav-Yıl İçi S. 0 %0

 Kısa Süreli Sınav 0 %0

 Ödev / Seminer 0 %0

 Derse Devam 0 %0

 Uygulama 0 %0

 Dönem Ödevi / Proje 0 %0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 %0

%0 Toplam

 Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş Yükü Saati

 AKTS Hesaplama İçeriği

 Ders Süresi 0 0 0

 Sınıf Dışı Ç. Süresi 0 0 0

 Ödevler 0 0 0

 Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0

 Ara Sınavlar 0 0 0

 Uygulama 0 0 0

 Laboratuvar 0 0 0

 Proje 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0

0 Toplam İş Yükü

 AKTS Kredisi 0

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15

 Tüm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2

Ö01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1

Ö02 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3

Ö03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

Ö04 2 2 2 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4


