
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 

TÜRK DİLİ I(TUD101) VE TÜRK DİLİ II(TUD102) UKEY ÜZERİNDEN DERS VERİLEN İLÇELERDEKİ 

SINAVLARIN UYGULAMA ESASLARI 

1. Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme Sınavının Uygulama Şartları 

a) Sınavlar, il genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim 

gördükleri ilçelerdeki okullarda yapılacaktır. Sınavlar Akademik takvimin 8. haftası olarak 

planlanacaktır. Sınav tarihleri ilçe meslek yüksekokuluna görevlendirilen öğretim elemanı ile okul 

yönetimi arasında görüşülerek planlanacaktır. 

b) Sınavlar, tek ya da en fazla iki oturum halinde uygulanacaktır. 

c) Sınavlarda en az 20 en fazla 30 adet çoktan seçmeli sorular sorulacak ve her bir oturum 

süresi 40 dakikayı geçmeyecektir. 

ç) Öğrenciler, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında 

özellikleri bulunan saatler ile sözlük, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ve her türlü 

bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınavlara alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit 

edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. 

d) Öğrenciler, daha önce okul müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve ilan edilmiş sınıflarda 

sınava gireceklerdir. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretim 

elemanlarına ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretim elemanları 

sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu zarfı öğrencilerin önünde açarak 

cevap kâğıtlarını (Optik ile sınavı yapacaklar için geçerlidir.) ve soru kâğıtlarını dağıtacaktır. 

e) Öğrenciler cevap kâğıdı niteliğindeki optik formlara ya da sınav kâğıtlarına istenilen bilgileri 

tam ve doğru olarak kodlayacaklar ve bilgilerin doğru olduğunu kontrol edeceklerdir. Olumsuz bir 

durum olduğunda gözetmen öğretim elemanına bildireceklerdir. 

f) Öğrenciler sınav öncesinde soru kâğıtlarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası 

tespit ederse kâğıdının değiştirilmesini isteyecektir. 

g) Öğrenciler, optik cevap formlarındaki bilgileri kontrol edecekler, optik işaretlemelerini 

siyah kurşun kalemle yapacaklardır. 

ğ) Her sorunun 5 (beş) seçeneği olacaktır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. 

Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucu ya da öğretim elemanı tarafından yanlış 

cevap olarak değerlendirilecektir.  

h) Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar 

başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka 

işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. 

ı) Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya 

çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencinin 

cevap kâğıdındaki kopya çekmiştir ibaresini koyarak ve kopya tespit tutanağını doldurduktan sonra 

okul idaresine vereceklerdir. 

i) Salon görevlileri sınav yoklama tutanağına gözetmen öğretim elemanının adı, soyadı ve 

imzası bulunan bölümünü mürekkepli kalemle mutlaka dolduracaklardır. 



j) Sınav bitiminden sonra, 

I. Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesine 

imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin optik cevap formları veya cevap kâğıtları 

kesinlikle öğrenci sırasında bırakılmayacaktır.  

II. Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap 

kâğıtlarını sınav zarfını kapattıktan sonra sınav sorumlusu öğretim elemanına teslim edecektir. 

2. Mazeret Sınavının Uygulanması 

Ara sınava girmeyen öğrencilerden mazeretleri bölüm başkanlığımızın uygun gördüğü tarihte 

merkezi olarak hazırlanmış sorularla aynı anda Görükle Yerleşkesinde bildirilen yer ve saatte 

yapılacaktır.  

3. Sınavın Değerlendirilmesi 

a. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. 

b. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 

c. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen 

dersin sınavı puanla değerlendirilmeyecektir.  

ç. Soru iptali olması durumunda değerlendirme, geçerli soru sayısı dikkate alınarak 

yapılacaktır.  

4. Sınavların Sonuçlarının Bildirilmesi 

Sınavların sonuçları sınav yapıldıktan sonraki 15 iş günü içinde otomasyonda ilan edilecektir. 

5. Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 

a. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav 

görevlilerince tespit edilmesi, 

b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, 

c. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan 

saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük gibi araçları sınav anında 

öğrencinin yanında bulundurması,  

ç. Cevap kâğıdının sınav zarfından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, 

d. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kağıdını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek vb.) 

durumlarında belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu 

tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

e. Sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.  

6. Sınavlara İtiraz 

Öğrenciler sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde itiraz 

edeceklerdir. 

 

 



 

TÜRK DİLİ I(TUD 101) HAFTALIK DERS ÖĞRETİM PLANI 

 

 

HAFTA KONULAR 

1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 

2 Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? 

3 Dil doğuş teorileri ve dil türleri 

4 Dil kültür ilişkisi 

5 Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri 

6 Türk Dilinin tarihi devreleri 

7 Dil bilgisi nedir? Dil bilgisinin konuları ve bölümleri 

8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi  

9 Türkçede seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri 

10 Türkçede ses olayları, Türkçede hece yapısı, Türkçede vurgu 

11 Türkçede yapım ve çekim ekleri 

12 Türkçede sözcük türleri (İsim, sıfat, zarf, zamir) 

13 Türkçede sözcük türleri (Fiil, bağlaç, edat, ünlem)  

14 Cümle ögeleri ve çeşitleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÜRK DİLİ II (TUD 102) HAFTALIK DERS ÖĞRETİM PLANI 

 

 

HAFTA KONULAR 

1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı 

2 Yazım kuralları ve uygulaması 

3 Noktalama işaretleri ve uygulaması 

4 Anlatım nedir? Anlatımın özellikleri 

5 Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması 

6 Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi 

7 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler 

8 Ara Sınav ve Ders Değerlendirmesi 

9 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması 

10 Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar) 

11 Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları, diğer yazılı anlatım türleri) 

12 Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri) 

13 Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri 

14 
Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve 

yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar 

 

 


