
T.c.
YALoVA üNiVERsiTEsi

TüRKcE öĞRET|Mi uYGULAMA VE ARAşTlRMA MERKEzl- 
EGiTiM-öĞRETiM VE slNAV YoNERGEsl

BiRİNci BÖLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan|mlar

Amaç
iliİje ı - tıı Bl yonergenin amacl, Ttilklye'de yüksekögretim görmek isteyen yabancl öğüencllere ve

,rllİİ,'aiİ 
"1"r.İ 

İuİlİe oğrenmel isteyenlere yonelif ı,ıygulanacak dil kurslarının planlanması ve

yürütülmesıne d. ır usul ve esaslan dlzenlemektlr,

Kapsam
i,ili-al z - (,!) Bu yönerge; Yalova unlversitesi Türkçe öğretimi Uygulama ve Araştlrma luerkezlnin

İ;;;İ";;Üİ -/"İ"r"" l,"v,t, kursların türü, süreleri ve içerikleri, uygulanacak sınavlar ve

değerlendirme koşullannl kapsar.

oayanak
ıvı"iJ" ı - tıı ! u yönerge, 254? Sayt| Yuksekoğ,etim Kanununun 14 madde*s| ıle 04,03 2018 ta,ihli

u. eoeso i"r,ı iesmi-Gazete,de yayınlanan 
-yalova Ünıvers(esi Türkçe öğretımi uygulama ve

niaitirma ırıeiı,, zi Ydnetmeliği hükümlerine dayanllarak hazırlanm!ştlr,

TanImlar
Madde 4 - (,t) Bu yönergede geçen;

"İğJş-"" 
a!İÖ"., Tti*ğv"Ğ,lil S,n"u 

"onucuna 
göre kursiyelin dil düzeyini gösteren belgeyi,

oi-oıi-v, eirrp" odak Dlt ölçiütleri ÇerçevesiĞ göre belirlenen (A1, A2, 81, 82, c1, c2) dil

düzevlerlnden b rini,
;i,i#;ili;;;;,s,navı: Kursa başlamadan önce ve kur sonlarında yapılan, dil düzeyini tespit eden

slnavl,
c) okutman: Kı,,sta de.sleri yürüten oğretioyi,
iı xıır Kısa süıetı derslere dayall eğitim etkinliğlni,

:İ İİ, İ"r;;;;;l;"enle,iniİJiİİrm"i ama;ıyla düzenlenen kurlara dayai eğitim etkinliğini,

0İ'İHç" İ;İ";İk S."u,, r"r*İ" okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeterliğini belirlemek

isteyenIerin dil oüzeynitespit eden slnavı,
o) Rektör: Yalo. a Üniversitesi Rektörünü.
;i senato. Yalcva universitesl senatosunıJ,
ii üniversite: Y alova unive.sitesi'ni,
l} Yönetim KurL u: YTÖMER Yönetim KurulıJnu,
İj Vİblİİİ,İ" 

""" 
U;iversites Türkçe öğretimi Uygulama ve Araştııma Me*e7inı

ifade eder-

İKiNci BöLüM
Ba9vuru, Kay(, EğitimÖğretim ve Değerlendirme

Başvuru
ıu"ial 

-s - 1) Kurslara. Türkiyedekl yüksekdğretlm kurumlar!na kayltll yabanc| dğrenciler,

voiiekoöretim kurıımları arasındaii işbirliği protokotleri kapsamlnda yurt dlşlndan gelen öğrenci ve

:k;;;;Ğy;;İ",iL r"bancı dil olarak Turkğ yeterliğini geliştirmek isteyenler başvuru yapabılır,

(2) Başvuru takvimi ve diğer kabul şartla'ı Yönetim Kurulu taraİından belirlenir ve YTöMER intefnet

sayfasında duvurulur Yd.

seDato: 2E.OE.20l9/l6l Msdde:J'ün Ğkidır,



sen.lo: 2t.08.20l9/r6l Mrdde:J'İ, ekidir

Kavt
Madde 6 - (1) Kay( için gerekli belgeler:

a) Kesin kay( formu.
b) Üc adet vesika'lk fotoğraf,
:İ ;;;;-;;;;";,tİe vaoancı lımllk numarasının bulunduğu belge fotokopis',

;; 
'd;;;;;;İİ İ; v-İöl,ıleRİoına üniverslte hesabına yatırııdığ|na daır belge,

(2) Formlar YTÖMER Müdürlüğünden veya internet sayfas|ndan temin edilir,

(3) Kayıt için ge:ekli belgeler YTÖMER Müdürlüğüne elden teslim edilir,

ücretlendirme
ıvııooe z - 1ı1 ı<r,sıar ve Türkçe Yeterlik sInavl ücrete tabidir,

(2) YTÖMER kurslannda en az dört kura katılanlar, Türkçe Yeterlik slnavlna bir kez ücretsiz girme

hakklna sahiptir

{3) kurs ve slnav ücretleri ile belirll kursiyerlere uygutanacak indifim koşullarl, yönetjm kurulunun

;neri$ üzerine pektörlük taraflndan belirlenir

(4) Ku6a kaydolma§ına .ağmen çeşltli sebeplerle derslere başlamayan veya devam etmeyen kişilerin

yatlrdlklarl kurs ücreti iade edilmez.

(5) Türkçe Yeterlik Sınav|na kaydolmagna rağmen çeşitli sebePlerle slnava katllmayan kişi'erin

yatlrdlklan sınav ücreti iade edilmez.

Eğitlm-Öğretim
Madde 8 - (,1) Kurslarda ders lçenKErinin planlanmasl, ders materyallerinin seçimi, kurs takvimi,

;;f;,İ ;",J pıogramlan, sınıflaİa yerleştiıİlecek kursiyer saytları, okutman görevlendirmeleri ve

derslerin koord,ıaiyon işlerine Yönetim Kurulu kalar venr,

(2) Kurslar için (ultanılacak derslikler Yönetim Kurutu önerisiyIe Rektörlük taraflndan belirlenir,

kuas sğresi
ii"oa"l-- rıı,ıiv" Türkçesi kurs süre$ toplam 72o saat olarak planlanmlştlr, Dil düzeyleri; Al-A2

İt-"İ1] ju-vİ İ'l-ez (ofoa duzey) ve C1 0l;ri düzey) olmak uzere 5 kur halinde yapılandınlmıştır,

öıcme ve Deoerlendiıme
Ü"'aa" ıo - ti s,n"rlar 1oo tam puan uzerinden değerlendinllr,

12) kurs baslamadan önce ve kur sonlannda kursiyerlere Düzey Belirleme slnavl yaplllr, kıJrsiyerler

aıiauzeyıerine g<ire oluşturulan slnlflardan birine yerleştirilir,

oevam zoİunluıuğu
rı.aJ" ii - tıl D;rslere %8o devam zorunluluğu bulunmaktadlr Devam koşulunu yerine getirmeyen

kursiverler Tur \Çe Yeterlik slnavlna ucretsiz gi;e hakklnl kaybeder, Resml kurumlardan aIInan sağllk

raporlarl ile ide-iizlnli gunler devamslzllk hesablna katllmaz

(2) Her kur sonü]nda sınlf yoklama çizelgeleri okutİnanlarca YTÖMER Müdüdüğüne teslim edilır

ırd.



slnavlar
ulJJ"'ız - (1) sınav takvimi, slnavlann hazlrlanmasl, uygulanmasl Ve değerlendirilmesi iŞlerine

Sena(ol 2E.08.2019/l6l M.dde:.]'ün .kidir

yönetim kurulu karar verar

Belgelendirme
ıiadle 13 - (1) l Jrsa kaydolanlara resml Kur§yer Belgesl Verilir

Ölİ*"iv.l'"l" İeya oi'İ tuzeyini belirlemek İsteyen'lere Turkçe Yeterlik sınav sonucuna göre dil

düzeyini göstere1 Başarı Belgesi venlir.
{3) Türkce Yeter lk sınavlnda: 75 ve uzeri puan alanlara c1; 65_74 araslnda puan alanlara 82; 55_64

İrİsındj puan a anlara B1 düzeyinde Başarı Belgesi verılir,
iaı Taleo'edilmeı durumunda, kursiyeae. başari durumuna bakllmakslzln, derslere devam koşulunu

ia'ğıayarat ı,atıı.,ğ, ı<uru gösteren Katlllm Belgesi verilir,

üçüNcü BöLüM
Çeşitli ve son Hükümle,

Duyurulal
m.iıa" i+ - Kursa başvuru, kay(, eğitim-öğretim ve slnavlarla ilgili duyurular YTÖı/ER internet

§ayfaslnda yaylnlanıl.

idari isler
İİ]İj]']s -,ToMER'de Yonetim Kurulu toplantılarında raportörlük, kurum ıçı ve kurum dışı

,rr,"irır, kL-sa kaYlt i§lemleri, kurgyerleie verltecek belgelerin haz1,1anmasl, dtJyurulann

İ,;;,;İ;;;;",, ,;""a'İaytjsın,n guncellenmesi ile Yönetim Kurulunun vereceği diğer sekretarya

;şl;ri. ReKör talaflndan görevlendirilen ldari personelce yürütüIür,

Mali işler'İİİİİ"lS 
- (-) YTöMER'in döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerin dağıttlmasında

,vgrl"""* ]s'ul ve esaslar, ilgiti me\.zuaia ğöre Yönetim Kurulu taraflndan belirlenir Ve Yalova

Üniversitesi Yönetim Kun]lu onaylna sunulur.

{r) YTOMER !l muhasebe usulu ve dlğer mali hususlarda "2547 say|ll KanunıJn değ!şlk 58 lnci

[loiıJi""-sö. :ro;"", ğ"_ri" lşı"t.iı"rinin Kurulmaslnda Uyulacak Esaslara lllşkin Yönetmelik

usul ve esaslarl uygulanır-

oisiplin işleri
iı,-aii ri _ xur"iueıerin kurslarda disıplinsiz davran|şlan hakkında yükseköğretim Kurumları öğrenci

ö,'"iJi io""'t.ĞiJ, ""'unluersGnin 
'ııeıi y6netmeIiklerinde belirtilen hükümler uygulanır, Disiplin

Kurulu karan \ )netım Kurulu taraf|ndan venli',

Yönergede Bulunmayan Hükümle.
ııaaal ıe - Eu yön;rgede bulunmayan hususlar için Yönetim Kuru|unun önerisi üzeline Senato

taraflndan alınan kararlar uygulanır.

yürürlük ve yürotme
Ü;;;;;' - e, yon",ge, senato taraflndan onayland|ğl tarihte yürürlüğe girer ve Rektör taraflndan

yürütülür-

{


