
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORTAK ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 

 

 

ING-101 Yabancı Dil I 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

 

Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel 

konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi edebilme, yönler, aile ve meslekler hakkında 

bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların 

anlatımı 

 

ENF-150 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Lisans Öğrencileri İçin) 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3 (3-0-0)                   AKTS: 3 

 

Bilgi Teknolojilerine Giriş, Bilgi çağı ve Bilgi Toplumu; Bilgi Sistemleri, Bilgisayar 

laboratuvarı ile tanışma, Bilgisayar organizasyonu, işletim Sistemleri, bir işletim Sistemi 

Sistemi kullanımı yanında, yan birimleri kullanma(Printer, Scanner, Plotter, Digiteser v.b.) 

Bilgisayar Yazılımı, Uygulama yazılımlarına giriş, Kelime işlemciler, ve 

Raporlama/Tablolama Paketleri, 

 

ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

 

Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol, 

Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı 

karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli 

güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı 

Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer. 

 

TUR-170 Türk Dili  I 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

 

Dil nedir.?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür 

münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi 

devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla 

kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 

 

 

ING-102 Yabancı Dil II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

 

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, 

kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihmer 

hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar ve seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin 

kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme. 

 

 

 

 

 



ATA-260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

 

Lozan Antlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti'ne, T.C ilanı ve önemi, halifeliğin kaldırılması, 

yapılan anayasalar, Hukuk-Eğitim-Öğretim-Ekonomi-Sağlık-Sosyal ve Kültürel alanında 

yapılan inkılap Hareketleri, Türk Ordusu ve Milli Savunma, T.C.'nin iç ve dış siyaseti, 

Atatürk ilkeleri, temel ilkeler, bütünleyici ilkeler. 

 

 

 

TUR-270 Türk Dili  II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2 (2-0-0)                   AKTS: 2 

Türkçe'de kelime çeşitleri, Türkçe'de isim ve fiil çekilmeri, Cümle bilgisi, Yazılı 

kompozisyon türler ( Dilekçe, makale, fıkra, deneme vs.) Sözlü kompozisyon türleri 

(Sempozyum, panel, açık oturum, vs.) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi Türk ve 

dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel 

konuşma ve yazma. 


