
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
DİL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (BÜDAM) 

TÜRK DİLİ DERSLERİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ 
 

( Üniversite Senatosunun 12.08.2022 tarih ve 880 sayılı kararı ile kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.) 
BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, “Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi” (BÜDAM) 

Uzaktan Öğretim Koordinatörlüğü tarafından açılan ve yürütülecek olan Türk Dili I ve II 

derslerinin (TÜRK101, TÜRK102, TÜRK105, TÜRK107; TRDE101, TRDE102 kodlu 

derslerin);  Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi” (BÜDAM) Uzaktan Öğretim 

Koordinatörlüğü tarafından açılan ve ilgili fakülteler tarafından yürütülecek olan (SNF201, 

SNF202; TDS118; TÜRK103, TÜRK104 kodlu derslerin) eğitim-öğretim esaslarını 

düzenlemektir.  

Dayanak  

Madde 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (Madde-44/e), Başkent 

Üniversitesi Lisans Yönetmeliği, Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruluş ve Çalışma 

Yönetmeliği, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Ön lisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 

Öğretime İlişkin Usul ve Esasları (20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı) ve Başkent 

Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar   

Madde 3- Bu Yönergede geçen:  

a) Koordinatörlük: Başkent Üniversitesinin Türk Dili dersini yürüten birimi,  

b) Koordinatör Temsilciliği: Koordinatörlüğe destek vermek üzere ilgili fakülte, 

meslek yüksekokulları ve konservatuvardan seçilen temsilciyi, 

c) BÜDAM: Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini, 

d) BUZEM: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

e) Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS): Başkent Üniversitesi tarafından örgün 

ve uzaktan eğitimde derslerde öğrenciler ve öğretim elemanı arasında dijital 

kaynak paylaşımı ve iletişim amacıyla kullanılan web sitesini,  

f) TÜRK101, TÜRK102, TÜRK105, TÜRK107; TRDE101, TRDE102 Kodlu 

Dersler: Türk Dili derslerini ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 

EĞİTİM 

 Derslerin Kapsamı 

  Madde 4- TÜRK101, TÜRK102, TÜRK105, TÜRK107; TRDE101, TRDE102 kodlu 

dersler, öğrencinin ana dilini yeterli ve doğru olarak kullanmasını sağlayarak öğrenciyi bir 

konu üzerinde etraflıca düşündürebilmek; düşündüğünü akıcı, yalın, özgün ve etkili bir 

biçimde yazılı-sözlü aktarmayı öğretmek; çeşitli kaynaklardan yararlanmayı ve verileri 

değerlendirme becerisi kazandırabilmeyi öğretmek; dinleme, eleştirme, planlı düşünme, 

düşüncelere saygı duyma ve topluluk karşısında konuşma alışkanlığı verebilmek; başarılı 

olmada, birikim kazanmada, dinlemenin ve okumanın önemini kavratmak; öğrenciyi iyi bir 

dinleyici ve okuyucu olmaya yönlendirme amaçlarını içerir. Bununla birlikte; öğrencilerin 

eleştirel düşünme, yaratma ve bunları ifade etme becerilerinin geliştirilmesini de amaçlayan 

bir etkin öğrenme dersidir. Dersin amacı, öğrenciyi edebî metinlere ve kültür/sanat 

etkinliklerine yönlendirerek bakış açısını zenginleştirip yaratıcılığını geliştirmesini sağlamak, 

öğrencinin yaratıcı yazma potansiyelini açığa çıkarmak, öğrencinin okuduğu kitapların ve 

katıldığı etkinliklerin kendisinde uyandırdığı çağrışımları ve izlenimleri özgün bir biçimde 

aktarmasını sağlamak, öğrencinin iş hayatında da kullanabileceği, anlatım bütünlüğü olan, 

yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun etkili yazı yazma becerisini geliştirmektir. 

  Bu kapsamda hangi konulara ağırlık verileceği, Başkent Üniversitesi birimlerinin de 

görüşü alınarak BÜDAM Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nda 

oluşan görüş çerçevesinde Rektörlüğün onayına sunulur (Dil Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Çalışma Yönetmeliği- Madde 9) 

  Derse Kayıt 

  Madde 5- Tüm Başkent Üniversitesi öğrencileri TÜRK101, TÜRK102, TÜRK105, 

TÜRK107; TRDE101, TRDE102; SNF201, SNF202; TDS118; TÜRK103, TÜRK104 kodlu 

derslere, Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) üzerinden kayıt yaptırmak 

zorundadır. 

  Derslerin Planlanması, İşlenişi ve Değerlendirilmesi 

  Madde 6- Derslerin planlanması, işlenişi ve değerlendirilmesi ilgili mevzuat 

çerçevesinde belirlenmiştir. 

(1) Türk Dili I ve II dersleri Başkent Üniversitesi’nin fakülte, meslek yüksekokulları 

ve konservatuvar için zorunlu derstir. 

(2) Derslerin uzaktan öğretim kapsamında yürütülebilmesi için BÜDAM tarafından iki 

Koordinatör görevlendirilir. 



(3) Türk dili dersleri Koordinatörlük tarafından uzaktan öğretim yöntemleri ile 

çevrimiçi olarak yürütülür. Tüm esaslar her yarıyıl başında Koordinatörlük 

tarafından öğrencilere duyurulur. Türk dili derslerinin işlenmesi ile ilgili olarak 

BÜDAM, BUZEM ve Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 

desteği alınır.  

(4) Yarıyıl başında dersi alan öğrencilere uzaktan öğretim ile alacakları dersin tasarımı 

ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı yapılarak veya basılı bir 

materyal ile ön bilgilendirme yapılır.  

(5) Türk dili dersleri, eş zamanlı (video konferans) ve eş zamansız (web sayfaları, 

forum ve e-posta gibi) iletişim araçları kullanılarak yapılır. Dersin yürütülmesinde 

Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS) ve bu sistem üzerinden öğrencilere 

sunulan eğitici video, metin tabanlı materyaller, etkileşimli alıştırma ve 

uygulamalar, ödevler gibi teknolojilerden de yararlanılabilir. 

(6) Eş zamanlı dersler her hafta belirlenen gün ve saatte bir saat süre ile işlenir. Eş 

zamanlı ders işleme gün ve saatleri her yarıyıl başında, ilgili öğretim elemanı ve 

Koordinatörlük tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir ve dersten bir gün 

önce, öğrencilere e-posta veya kısa mesaj şeklinde hatırlatılır.  

(7)  Eş zamanlı ders işleme ortamı (video konferans) aynı zamanda öğretim elemanı 

tarafından arşivlenir ve bu arşiv kaydının web adresi, derse katılmayan öğrencilere 

daha sonra internet üzerinden erişebilmeleri için ÖİYS’de dersin sayfasında 

yayımlanır. Bu arşivler yarıyıl boyunca ders notlarının açıklandığı tarihe kadar 

erişilebilir durumda tutulur. Eş zamanlı derslere devam zorunluluğu yoktur.  

(8) Yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından ofis saatleri ilan edilir. İsteyen 

öğrenciler için yüz yüze görüşme ile öğretim desteklenebilir.  

 

  Koordinatörlerin Görevleri 

  Madde 7- BÜDAM Uzaktan Öğretim Koordinatörleri Türk Dili derslerinin uzaktan 

öğretim koordinasyonundan sorumludurlar. 

(1) Dönem başında ders programını planlar ve ilgili dersin öğretim elemanlarını 

bilgilendirirler. 

(2) Fakültelerin, meslek yüksekokullarının ve konservatuvarın belirledikleri uzaktan 

öğretim koordinatör temsilcileriyle koordinasyon toplantısı yaparak dönemi 

planlarlar. 



(3) Ara sınav, final ve mazeret sınavlarını koordinatör temsilcileriyle birlikte planlar 

ve gerçekleştirirler. 

(4) Canlı ders saatlerinin BUZEM iş birliği ile gerçekleşmesi için gerekli 

koordinasyonu sağlarlar.  

Ölçme ve Değerlendirme 

  Madde 8- Ölçme ve Değerlendirme faaliyetleri, Yükseköğretim Kurumlarında 

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak gerçekleştirilir. 

(1) Ölçme değerlendirme faaliyetleri yüz yüze gözetimli olarak gerçekleştirilir.  

a) Gözetimsiz sınavlar internet üzerinden verilen uygulamalar (ödev, proje, 

kısa sınav gibi) olup genel başarıya etkisi en fazla %10 ağırlığındadır. 

b) Gözetimli (yüz yüze) yapılacak ara sınav ve final sınavları ise merkezi ve 

çoktan seçmeli test şeklinde olup, genel başarıya etkisi toplam en az %90 

ağırlığındadır.  

c) Değerlendirme aşağıdaki gibidir; 

i. Ara sınav (gözetimli)    40 puan 

ii. Final Sınavı (gözetimli) en az   50 puan 

iii. Kısa Sınav ve Ödev (gözetimsiz) 10 puan 

Harf Notu Katsayı 
Harf Not Aralığı 

(100 üzerinden) 

A 4 95-100 

A- 3,7 90-94 

B+ 3,3 85-89 

B 3 80-84 

B- 2,7 75-79 

C+ 2,3 70-74 

C 2 65-69 

C- 1,7 60-64 

D+ 1,3 55-59 

D 1 50-54 

F1 0 0-49 



F2 0 - 

 

(2) Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her yarıyılın başında Koordinatörlük 

tarafından belirlenir ve ders izlencesinde yayımlanır. 

  Madde 7- Türk dili derslerini; lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimine 

girmesi gereken öğrenciler hazırlık sınıfının ardından, hazırlık sınıfından muaf olan lisans 

öğrencileri, ön lisans ve Konservatuvar öğrencileri eğitimlerinin ilk akademik yılının güz ya 

da bahar yarıyılında alırlar. Bu ders, bir yarıyılda on dört hafta olarak yürütülür. TÜRK101, 

TÜRK102, TÜRK105, TÜRK107 kodlu derslerin kredisi 2 ve AKTS kredisi 2; TRDE101, 

TRDE102 kodlu derslerin kredisi 3 ve AKTS kredisi 5’tir. 

  Madde 8- Türk dili derslerini almakla yükümlü olan ve Türk dili derslerinden başarılı 

olamayan öğrenci, Türk dili derslerinden başarılı oluncaya kadar bu dersi izleyen her yarıyıl 

almakla yükümlüdür. Türk dili dersinden başarılı olamayan öğrenci Başkent 

Üniversitesi’nden mezun olamaz.  

  Derse Kayıt 

             Madde 9- Tüm Başkent Üniversitesi öğrencileri Türk dili derslerine, Başkent 

Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır. 

             Yaz Öğretimi 

             Madde 10- Başkent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesine göre belirlenen 

akademik takvime göre yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER VE YÜRÜTME 

              Diğer hükümler 

              Madde 11- Türk dili derslerinin işlenmesi ve ara sınav ile final sınavlarının 

yapılması için Fakülteler, meslek yüksekokulları ve konservatuvar Rektörlük tarafından talep 

edilecek olan öğretim elemanı desteğini sağlamakla yükümlüdür.  



               Madde 12- TÜRK101, TÜRK102, TÜRK105, TÜRK107; TRDE101, TRDE102; 

SNF201, SNF202; TDS118; TÜRK103, TÜRK104 kodlu dersler BÜDAM öğretim 

elemanları tarafından işlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yapılması için ilgili fakülteler, 

meslek yüksekokulları ve konservatuvar koordinatör temsilcilerinden yardım alınır. Sınav 

yerleri ve gözetmenleri ilgili temsilciler tarafından belirlenir. 

               Madde 13- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ve Başkent 

Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim mevzuatı uyarınca işlem yapılır. 

               Yürürlük 

               Madde 14- Bu Yönerge, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı başında 

yürürlüğe girer. 

               Yürütme 

               Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 
 
 

 


