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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 
5ı DERSLERİ YÜRÜTME ESASLARI* 

 
Bu Esaslar ile, 5ı derslerinin uzaktan eğitim yoluyla verilebileceğine dair 19.06.2014 tarihli YÖK Genel Kurul kararı, 

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin b bendinde ifade edilen ‘ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden 
kazanılmış yeterliliklerin tanınması’ hükmü ve Bologna sürecinin ‘geçmiş öğrenimlerin tanınması (recognition of prior learning; 
ECTS Users’ Guide, Chap 6, 2009)’ ve ‘öğrenmeyi öğrenme’ ve de ‘hayatboyu öğrenme’ becerilerinin kazandırılması 
prensipleri doğrultusunda ve uzaktan öğretim uygulamaları referans alınarak, 2547 sayılı kanunun 5 inci maddesinin ı bendinde 
tanımlanan ve kısaca ‘5ı dersleri’ olarak bilinen ‘Türk Dili,’ ‘Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’ ve ‘Yabancı Dil’ derslerinin Adnan 
Menderes Üniversitesinde yürütülmesinin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili esaslar şunlardır: 

1. ‘Türk Dili,’ ‘Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’ ve ‘Yabancı Dil’ derslerinin öğretim programlarında Türk Dili I, Türk Dili 
II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II isimleriyle iki 
yarıyıl olarak programlanır ve her bir ders 2 kredi ve 2 AKTS kredisi olarak uygulanır. YD 101 İngilizce Dil Becerileri 
I ve YD 102 İngilizce Dil Becerileri II dersleri sadece bu amaçla uzaktan eğitim yoluyla verilir. 

2. 5ı derslerinin bu esaslar çerçevesinde koordineli bir şekilde yürütülmesinden Rektörlükçe görevlendirilen 5ı dersleri 
koordinatörlüğü sorumludur. Koordinatörlük ‘Türk Dili,’ ‘Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi’ ve ‘Yabancı Dil’ derslerinin 
uzaktan eğitim yoluyla yapılabilmesi için gerekli olan çevrimiçi web sitesini hazırlatır, kontrollerini yapar, kullanıcılar 
için eğitim verir, sınavların kurallara uygun şekilde hazırlanıp okutularak öğrencilerin sınav kağıtlarını inceleyecekleri 
çevrimiçi site için destek sağlar ve sınav sonuçlarının ilan edilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon 
sağlar. Bölüm başkanlıkları ve bu bölümlere bağlı öğretim elemanları ders materyalleri ile örnek soru ve sınav 
sorularının hazırlanması dahil bu dersler ile ilgili verilen her türlü görevi yapmakta doğrudan koordinatörlüğe karşı 
sorumludur.  

3. Yeni kaydolan öğrenciler, sınav başvuru formunu doldurarak, Güz dönemi öncesinde akademik takvimde belirtilen 
tarihte bu dersler için verilen muafiyet sınavına girerler. Öğrencilere başarılı oldukları derslerden muaf M (muaf) notu 
verilir. Başarısız olunan veya sınavına girilmeyen tüm derslere öğrencilerin kaydı yapılır. 

4. Ders materyalleri telif hakları gözetilerek program başkanlıkları tarafından haftalık ders içeriklerine uygun olacak 
şekilde hazırlanır veya temin edilerek internet ortamında sadece Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin 
ulaşabileceği bir web sitesinde barındırılır. Her türlü ders materyali hazırlayan birim sorumluluğundadır. Dersler sınıf 
ortamında verilmez ve dolayısı ile bu dersler belli gün ve saatlerde belli dersliklerde programlanmaz. Öğrenciler ders 
içeriğini ‘öğrenmeyi öğrenme’ kapsamında, hazırlanan görsel, işitsel ve yazısal ders notları veya kendi ulaştıkları 
kaynaklar aracılığıyla kendileri öğrenir. 

5. Türk Dili I dersi TD101, Türk Dili II dersi TD102, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I dersi Aİ101, Atatürk İlke ve 
İnkılapları Tarihi II dersi Aİ102, Yabancı Dil I dersi YD101, Yabancı Dil II dersi YD102 koduyla her yarıyıl tek şubeli 
birer ders olarak açılır ve öğrencilerin bu derslere kayıtlanma işlemleri, diğer derslerle birlikte yapılır.  

6. Derslerde devam zorunluluğu yoktur ve dönem içi sınavı yapılmaz. Ders başarı notu dönem sonu/bütünleme sınavı 
notuna dayalı olarak belirlenir. 

7. Bu altı dersten her birinin sınavı ayrı ayrı ve test usulü ile yapılır. 5ı Dersleri Komisyonu tarafından aksi 
belirlenmedikçe, her bir sınav 20 sorudan oluşur ve her bir sınav için 20 dakikalık süre verilir.  

8. Sınavların ve internete konacak veya önerilecek ders malzemelerinin hazırlanması dahil olmak üzere, Atatürk İlke 
ve İnkılapları Tarihi I ve Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II derslerinin yürütülmesinden Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 
Bölümü; Türk Dili I ve Türk Dili II derslerinin yürütülmesinden Türk Dili Bölümü; Yabacı Dil I ve Yabancı Dil II 
derslerinin yürütülmesinden Yabancı Diller Yüksek Okulu sorumludur. Derslerin başka bir kurumdan hizmet alımı 
yoluyla, uzaktan eğitimle alınmasına karar verilebilir. Bu durumda derslerin yürütülmesinden sorumlu bölümlerin 
sorumluluğu ortadan kalkar. 

9. 5ı dersleri koordinatörlüğü, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi ve Türk Dili Bölümleri ile Yabancı Diller Yüksek Okulu 
tarafından hazırlanan soruları içeren soru kitapçığı ile elektronik okuyucuya uygun cevap kağıtlarını içeren sınav 
evraklarının basım işlemini gerçekleştirir ve evrakları birimler tarafından görevlendirilen birim koordinatörlerine tüm 
gizlilik ve koruma dikkate alınarak sınav saatinden önce ulaştırır. 

10. Sınavlar tüm Üniversitede, aynı gün ve saatte önceden ilan edilen sınav salonlarında gözetmenler denetiminde 
yapılır. Gözetmenler, sınav evrakını birim koordinatöründen alıp, sınav sonunda yine birim koordinatörüne cevap 
kağıtları ve soru kitapçıkları ayrı ayrı olmak üzere teslim eder. 

11. Senato tarafından aksi belirlenmedikçe, 5ı dersleri dönem sonu sınavı, dönem sonu sınavı ilk haftasının Çarşamba 
günü saat 17:00-19:00 saatleri arasında yapılır. Bütünleme sınavı, ikinci haftasının Çarşamba günü saat 17:00-19:00 
saatleri arasında yapılır. Belirtilen Çarşamba gününün resmi tatil gününe (31 Aralık akşamı Yılbaşı tatilinin parçası 
olarak dikkate alınır) denk gelmesi halinde, sınav aynı sınav döneminin diğer haftasının Çarşamba gününde aynı 
saatlerde yapılır. 

12. Sınavların güvenliği, gizliliği, yürütülmesi ve korunması ile ilgili tüm yükümlülükler sınavların yapılacağı birimlere aittir. 
13. Her birim cevap kağıtlarını koordinatörlüğün belirttiği kurallar çerçevesinde güvenlik ve gizlilik haklarına bağlı kalarak 

5ı dersleri koordinatörlüğüne iletir. Koordinatörlük sınavları elektronik olarak değerlendirir ve sonuçları ilan edilmek 
üzere Öğrenci Bilgi Sistemine ve ayrıca öğrencilerin kendi cevap kağıdını ve cevap anahtarlarını görebilecekleri web 
sitesine aktarır. Birimler soru kitaplarını kendi usullerince imha ederler; cevap kağıtlarını bir yıl süre ile saklarlar. 
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14. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar koordinatörlüğün belirtmiş olacağı web sitesi üzerinden doğrudan 5ı dersleri 
koordinatörlüğüne yapılır. İtirazlar yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda koordinatörlük 
tarafından değerlendirilip karara bağlanır. 

15. Dersler Geçer/Kalır (G/K) notları ile değerlendirilir ve bu notlar ortalamaya katılmaz. Bu dersleri önceden sınıf 
ortamında alıp geçmiş olanların harf başarı notları aynen kalır ve ortalamaya dahil edilir.  

16. Bir yarıyılda taşınan ders yükünün belirlenmesinde bu dersler dikkate alınmaz. 
17. Öğrencinin bir günde alabileceği en fazla sınav sayısının belirlenmesinde bu dersler dikkate alınmaz. 
18. Bu esaslarda belirtilmeyen konularda karar alma yetkisi, 5ı Dersleri Koordinatörü başkanlığında toplanan ve 

koordinatör ile birlikte Türk Dili Bölüm Başkanı, Atatürk İlke ve İnkilapları Bölüm Başkanı ve Yabancı Diller Yüksek 
Okulu Müdürü veya Müdürün görevlendireceği kişiden oluşan “5ı Dersleri Komisyonu”na aittir. 

19. Bu esasların yürürlüğe girmesiyle,  Üniversitemiz Senatosunun 08/08/2014 tarih ve 2014/12 sayılı oturumunda alınan 
I numaralı kararı ile kabul edilen “Adnan Menderes Üniversitesi 5ı Dersleri Yürütme Esasları” yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

20. Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
21. Bu Esasların hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 
 
            *Bu Esaslar, Senatonun 03/05/2017 tarih ve 2017/07 sayılı oturumunda alınan V numaralı kararı ile kabul edilmiştir.  
 


