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Mühendislik Fakültesi 
Fakülte Ortak Dersi 

DERS TANIM BİLGİLERİ 
Dersin Adı Principles of Technical and Professional Writing 

Dersin Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS Kredisi 

ENG 222 2 1  3 

Dersin 
Koordinatörü  

Öğretim 
Elemanları  

Yardımcı Öğretim 
Elemanları  

Dersin Amacı 

 
After completing this course, students will be able to: 

• Focus thoughts and ideas 
• Distinguish central concepts from details in structuring writing 
• Organize and present ideas logically 
• Write documents used in the sciences and engineering 
• Understand the role of writing in scientific and engineering careers  

Dersin İçeriği 

 
This course aims to develop technical and professional communication skills of 
engineering students, as well as assists them in effectively presenting various types of 
information in both the written and oral modes. Students learn how the audience for a 
document influences its style, format, and content. Students also learn to organize their 
thoughts and develop them logically, to build evidence and make a persuasive argument, 
to write clearly and concisely, and to self-edit. Students are expected to become 
competent in writing proposals, technical reports and business letters and in presenting 
academic and technical papers. Students submit frequent writing assignments, act as 
peer editors, participate in class discussions, and read and analyze class texts. The tasks 
performed as part of the course mirror the tasks students are expected to do in their 
faculty classes and prospective professional lives. Topics include the challenges of 
scientific writing, writing summaries, identifying and correcting common writing problems, 
creating persuasive proposals, and revising documents for maximum effectiveness. 

Dersin Dili İngilizce 

 

DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ 

No Program yeterlilikleri 

K  Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, Ar-Ge Yeteneği Kazanma  
 
 

DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ 

No Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)* 
Karşılama Düzeyi 

Düşük Orta Yüksek 

K1 
En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade 

yeteneği kazanmalı  
  X 

K4 Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli   X  

Z1 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.   X  

Z2 
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla 

değerlendirebilmek.  
 X  

Z3 Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.   X  

Z4 Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.  X   

Z6 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.   X  

Z7 
Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim 

kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek. 
  X 

Arda
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DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI 

Sıra 
No  

Program* 
Yeterlilikleri 
ile İlişkisi 

Ölçme** 
Yöntemi 

1 
En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade 

yeteneği kazanır 
K1 1-2 

2 Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilir ve sunabilir K4 3-5 

3 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilir.  Z1 1 

4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilir.  Z2  
1 

5 Bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.  Z3 1-5 

6 Birlikte çalışmaya yatkın olur.  Z4 1 

7 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.  Z6 2 

8 
Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim 

kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilir. 
Z7 1 

*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır. 
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6 
 

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ 

Hafta No Detaylı İçerik 

1-3 

Introduction to writing in the sciences and the challenges of scientific writing 
Grammar and punctuation review part 1 
By the end of this lesson, students should be able to: 

• Articulate the differences between scientific writing and other forms of writing 
• Describe several kinds of scientific writing and the purpose for each 

Avoid common errors in grammar 

4-6 

Getting to the point - short documents (abstracts, summaries, memos) 
Grammar review part 2 
By the end of this lesson, students should be able to: 

• Accurately and clearly summarize a scientific document 
Identify and correct common writing problems 

7-8 

Writing effective proposals (includes finding and assembling evidence) 
By the end of this lesson, students should be able to: 

• Identify sources of information in different disciplines 
• Construct a persuasive argument using relevant evidence 

Write a compelling short proposal 

9-10 
Writing clearly and directly 
By the end of this lesson, students should be able to: 
Write precise and clear sentences and paragraphs 

11-12 
Improving your work – revising 
By the end of this lesson, students should be able to: 
Revise for clarity and effectiveness 

13-14 

Sustaining long documents (transitions, headings, writing fluidly) 
By the end of this lesson, the student should be able to: 

• Write effective transitions between sentences, paragraphs, and document sections 
• Structure a long document logically 
• Vary sentence and paragraph length to keep a document interesting 
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DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ 

No Kaynak 

1 To be announced  

 
 

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler Sayısı 
Çalışma 
Süresi 
(Saat) 

Çalışma Süresi 
(Dakika) 

Toplam 
(Çalışma Yükü) 

Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 2 0 28.00 

 
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön 
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)  

14 2 0 28.00 

Ara Sınav 2 4 0 8.00 

Kısa Sınav 3 2 0 6.00 

Ödev 5 1 0 5.00 

Uygulama 14 1 0 14.00 

Laboratuar 0 0 0 0.00 

Proje 0 0 0 0.00 

Atölye 0 0 0 0.00 

Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0 0.00 

Alan Çalışması 0 0 0 0.00 

Diğer 0 0 0 0.00 

Dönem Sonu Sınavı 1 5 0 5.00 

Toplam Yük 94 

Toplam Yük / 30 3,13 

Dersin AKTS Kredisi 3 

 


