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TÜRK DİLİ I DERSİ DÖNEM SONU SINAVINA DAİR AÇIKLAMALAR 

1. Türk Dili ve Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi derslerinin dönem sonu sınavları aynı gün, aynı saatte 
“tek oturumda” yapılacaktır. Ara sınavdan farklı olarak dönem sonu sınavında her iki ders için ayrı 
ayrı soru kâğıdı ve optik form dağıtılacaktır. Sınavın yürütülmesinden sorumlu “gözetmen”ler 
tarafından öğrencilere öncelikle Türk Dili dersinin soru kâğıtları ve optikleri dağıtılacaktır. 25 
dakikalık sınav süresinin sonunda bu optik form ve sınav kâğıtları toplanacak, arkasından Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin sınav kâğıtları ve optikleri dağıtılacaktır. Bu iki dersin optik 
formlarının karışmaması hususunda gözetmenler kadar öğrenciler de dikkatli olmalıdır! Bilhassa 
gözetmenler tarafından verilecek olan okul-ders kodları optik formda doğru yere doğru şekilde 
kodlanmalıdır!  

2. Optik formda “T.C. Kimlik Numarası” bölümüne –başına sekiz sıfır koyularak sağa yaslı şekilde- 
işaretlenecek olan Türk Dili dersine ait okul-ders kodları şöyledir:  

OKUL KOD 
AKÇAKOCA MYO 00000000101 
AKÇAKKOCA TURİZM YO 00000000102 
CUMAYERİ MYO 00000000103 
ÇİLİMLİ MYO 00000000104 
DMYO 00000000105 
EĞİTİM FAKÜLYTESİ 00000000106 
FEF 00000000107 
GÖLYAKA MYO 00000000108 
GÜMÜŞOVA MYO 00000000109 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 00000000110 
İŞLETME FAKÜLTESİ 00000000111 
KAYNAŞLI MYO 00000000112 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 00000000113 
ORMAN FAKÜLTESİ 00000000114 
SAĞLIK HİZ. MYO 00000000115 
SAĞLIK YO  00000000116 
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ 00000000117 
SBMYO 00000000118 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 00000000119 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 00000000120 
TIP FAKÜLTESİ 00000000121 
ZİRAAT FAKÜLTESİ 00000000122 

 

3. Sınavda 20 adet soru vardır. Her soru beşer puan değerindedir. (20x5=100 P.) 

4. Sınav soruları çoktan seçmeli/test olarak hazırlanmıştır. 

5. Yanlış cevap(lar), doğru cevap(lar)ın puanını götürmeyecektir! 

6. Sınav süresi 25 dakikadır. 

7. Dönem sonu sınavına “ara sınav konuları” dâhil değildir! Dolayısıyla bu sınav, “9. Hafta (21 Kasım-
27 Kasım): Türk Dilinde ‘Sadeleşme’ ve Türk Dilinin Bugünkü Sorunları”ndan başlayarak dönemin sonuna kadar 
işlenen konuları kapsamaktadır. 

8. Öğrenciler, sınav gözetmeni tarafından kendilerine verilecek olan “Sınav Tutanak Listesi”ne 
siyah/koyu mavi tükenmez/pilot kalemle imza atacaktır. (Resmi evrakta kırmızı, pembe, yeşil, turkuaz 
vb. renkli kalemler kullanılamaz!) 
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9. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler, sınavın ilk 15 dakikası sınav 
salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresince sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun 
dışarı çıkan bir öğrenci tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

10. Sınava gelirken öğrencilerin kimliklerini yanında getirmeleri zorunludur! Kimlikler sınav 
süresince öğrenci masalarının üstünde bulundurulmalıdır! Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme 
işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınavın başlamasından en az on beş dakika önce 
sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları tavsiye olunur. 

11. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir öğrencinin yerini 
değiştirmek yetkisi sınav gözetmenine aittir. Bu hususta öğrencilerin gözetmen hocalarımızla 
kesinlikle tartışmaması rica olunur! 

12. Sınav esnasında cep telefonları kapalı tutulacaktır! Sınav gözetmeninin açık hâlde bulunan cep 
telefonlarına el koyma hakkı vardır! Bu hususta öğrencilerin dikkatli olması, gözetmen hocalarımızla 
herhangi bir tartışmaya girmemesi rica olunur! 

13. Sınava dair herhangi bir evrakın fotoğrafının vb. çekilmesi, sınav evrakının sınav salonunun dışına 
çıkarılması gibi teşebbüsler suçtur; bu suça teşebbüs eden öğrenciler disiplin yönetmeliğine uygun 
olarak cezalandırılacaktır! 

14. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı 
olmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sözlük-sözlük görevi yapan yardımcı 
araçlar kullanmaları yasaktır! Kopya teşebbüsünde bulunan öğrenciler disiplin yönetmeliğine uygun 
olarak cezalandırılacaktır! 

15. Sınav değerlendirmesinde optik forma işaretlenen cevaplar esas alınacaktır. Optik formda kodlama 
yapılırken koyu renkli, yumuşak uçlu kursun kalemler kullanılmalıdır. Silik olarak yapılan 
doldurmalar vb. optik okuyucu tarafından okunamamaktadır! Tükenmez kalem kullanma, silik 
işaretleme gibi tamamen öğrenci kaynaklı teknik hatalardan dolayı sınav sonucunun “0” veya düşük 
olması durumunda itiraz kabul edilmeyecektir!  

16. Soru kâğıtları “A” ve “B” grubu olarak düzenlenmiştir. Soru kâğıdı grupları optik formda 
“Kitapçık Türü” yazan yere kodlanmalıdır!  

17. Optik formda öğrenci bilgileri -adres bilgisinin dışında- eksiksiz doldurulmalıdır. (soyadı-adı, 
fakülte/yüksekokul, bölüm/program, imza) 

18. Sınav kâğıdında öğrenci bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. (ad soyad, numara, okul, bölüm, i.ö.-
n.ö.) Örnek: 

Ad Soyad: Nil GÜNGÖR No: 161707032 Okul-Bölüm: Kaynaşlı MYO 
                        Yapı Ressamlığı I 

nö 
x 

iö 

 

19. Optik formda öğrenci numarasının kodlanacağı alan 11 hanelidir. Ancak öğrencilerimizin büyük 
bir çoğunluğunun numarası 9 hanelidir. Bu sebeple öğrenci numarası kodlanırken başa iki sıfır 
konularak kodlanmalıdır: “00161707032” gibi. Çok eski dönemlerde Üniversitemize kaydolan ve 11 
haneli öğrenci numarasına sahip olan öğrencilerimizin bu işlemi yapmasına -basa çift sıfır ekleme- tabii 
ki gerek yoktur. Öğrenci numarasının 11 haneyi aşması hâlindeyse numaranın ortasından birkaç rakam 
çıkartılabilir. 
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20. Her öğrenci kendi bölümü için ilan edilen sınav saatinde sınava girmelidir. Sınav saatlerinin 
karıştırılması, sınava geç kalınması gibi mazeretlerden ötürü öğrencinin sınav oturumunda değişiklik 
kesinlikle yapılmayacaktır! 

Optik formun dolduruluşuna dair bir örnek: 

 


