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DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 
TÜRK DĐLĐ BÖLÜMÜ KARARLARI 

 
Konu: 2019-2020 Bahar Yarıyılı Türk Dili II Dersi Ara Sınavları  

 
Covid-19 salgın önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçen Üniversitemizin 01.04.20 tarihli 

senato toplantısında alınan karar1 gereğince Bölümümüz Türk Dili II dersi ara sınavlarının yerine ödev 
verilmesini uygun görmüştür. Bu ödevlere ve dersimizin değerlendirilmesine ilişkin yönerge ve 
bilgiler şu şekildedir: 

• Ders Değerlendirme Kriterleri: %40 Ödev+ %60'lık kısım daha sonra belirlenecektir. 

• Ödev Konusu: "Yazım Kuralları ve Noktalama Đşaretleri"nin önemini anlatan kısa bir 

kompozisyon yazınız. 

• Ödev Teslim Şekli ve Tarihi: 13-23 Nisan 2020 tarihlerinde Üniversitemizin 

akademik.duzce.edu.tr adresindeki "Ödevler" sekmesi kullanılarak ilgili öğretim elemanına 

gönderilecektir. E-mail veya sosyal medya kanallarıyla gönderilen ya da 23 Nisan'dan sonra 

gönderilecek olan ödevler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

• Ödev Yazım Kuralları: - Metin en az üç paragraf (giriş-gelişme-sonuç) olarak bir A4       
sayfasını aşmayacak şekilde yazılmalıdır.  

- Özgün, Türkçenin yazım ve noktalama kurallarına uygun olmalıdır. 
- Alıntı veya atıf yapılacaksa ders notlarında yer alan dipnot kurallarına 
uyulmalıdır. 
- Bilgisayarda Word formatında yazılırken şu esaslara uyulmalıdır:  

Yazı tipi Times New Roman 

Punto Metin 12, Başlık 14 Kalın (Bold) 

Satır Aralığı 1,5 

Paragraf Aralığı Önce 0 nk, Sonra 6 nk 

Metin düzeni Đki yana yaslı 

Paragraf boşluğu 1,25 

Kenar boşlukları "Normal" sayfa düzeni (Üst, Alt, Sağ, Sol: 2,5) 
 

- Word formatında yazılan ödevler program sürüm farkından kaynaklı 
metin kaymalarını vs. önlemek adına kesinlikle pdf. formatına çevrilerek 
ilgili öğretim elemanına gönderilmelidir. 
- Bilgisayarda yazma imkânına sahip olmayan öğrenci arkadaşlarımız el 
yazısıyla gerekli kâğıt düzeni kurallarına uyarak ödevini hazırlayıp jpg., 
jpeg. vb. olarak tarafımıza teslim edebilir. 
- Ödev metninin bulunduğu A4'ün en üst satırına öğrenci "ad-soyad-
fakülte/okul-bölüm-nö/iö-numara" gibi bilgilerini yazmalıdır. (Bk.: 
Taklit/sahte metinle doldurulmuş örnek sınav kâğıdı2) 

• Ödev Değerlendirme Kriterleri:  Metnin özgünlüğü ve içeriğinin yanında yukarıda yer alan 
"Ödev Yazım Kuralları" göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

• Farklı bir sorun yaşamanız hâlinde ilgili öğretim elemanına şu mail adresleri aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz:nilgunbuyuker@duzce.edu.tr,mithatusta@duzce.edu.tr,sevalpir@duzce.edu.tr, 
cigdemsutcu@duzce.edu.tr,hilaldemir@duzce.edu.tr,aslihankaragoz@duzce.edu.tr,ayseulu@duzc
e.edu.tr 

                                                           
1  "Üniversitemiz 2019-2020 Akademik yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının; ödev, proje araştırma ve vb. uygulamalar 
biçiminde ve bahar döneminin herhangi bir haftasında öğretim elemanı tarafından uygun görülen zaman diliminde 
yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi." Bk.: DÜ Senato Kararları, Karar No:2020/60. 
2
 Lorem Ipsum, masaüstü yayıncılık ve basın yayın sektöründe kullanılan taklit yazı bloğu olarak tanımlanır. Hiçbir dile ait 

olmayan tamamen uydurma kelimelerden ibarettir. Burada da örnek metin şablonu için kullanılmıştır. 


