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SİNOP ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SİNTÖMER) 

YÖNERGESİ  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

  

Amaç:  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.  

  

Kapsam:  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar.  

  

Dayanak:  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

  

Tanımlar:  

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Merkez (SİNTÖMER): Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

b) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,  

c)  Üniversite: Sinop Üniversitesini,  

d) Merkez Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.  

   

İKİNCİ BÖLÜM  

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar  

  

Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları:  

MADDE 5– (1) Türkçe kursları Üniversitemiz kayıtlı öğrencileri için düzenlenir.  

  (2) Türkçe kurslarına her düzeyden kursiyerler katılabilir.  

  

Kurslarda Okutulacak Dersler:      

MADDE 6– (1) Öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Okuma – Anlama, Konuşma 

(karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım) ve Dinleme derslerinden oluşan bir program 

uygulanır.  

 (2) Türkçe kurslarında verilecek dersler, haftalık ders saatleri ve ders açma öğrenci yeter sayısı merkez 

yönetim kurulunca belirlenir ve senato onayına sunulur.  

 

Türkçe Dil Becerisi Düzeyleri:  

MADDE 7– (1) Türkçe dil becerisi düzeyleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR–

Common European Framework of Reference for Languages) tanımlanmış seviye düzeylerine göre 

belirlenir. Buna göre:  

a) A1, A2 –Temel Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine başlamak 

için yetersiz olduğunu ve bir yıl Türkçe dil eğitimi aldıktan sonra eğitimine başlayabileceğini,  

b) B1, B2– Bağımsız Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine 

başlamak için yetersiz fakat, kısa sürede geliştirilebilecek düzeyde olduğunu, akademik eğitimiyle 
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birlikte Türkçe dil kursu almak ve Türkçe düzeyini C1, C2 düzeyine çıkarmak koşuluyla eğitimine 

başlayabileceğini,  

c) C1, C2– Yetkin Dil Kullanımı: Türkçe düzeyinin akademik lisans veya ön lisans eğitimine başlamak 

için yeterli olduğunu,  

ifade eder. 

   

Devam-Devamsızlık ve Sınavlar:  

MADDE 8– (1) Kurslarda devam zorunluluğu olup,  derslere % 20 oranından daha fazla devam etmeyen 

öğrenciler dönem sonu (kur) sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilerin tahsil 

edilen kurs ücretleri iade edilmez.  

(2) Sınavlar; ara sınav, yıl/dönem sonu (kur) sınavı olmak üzere iki şekilde yapılır.  

a) Kurslarda sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.   

b) Başarı notu, arasınavın % 40’ı ile dönem sonu (kur) sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır.  

c)- Yukarıdaki şekilde hesaplanan puan karşılığı olarak, ilgili öğretim elemanı/elemanları tarafından 

aşağıdaki harfli notları ile tespit edilir :  

  

DİL DÜZEYİ PUAN 

İleri Düzey C2 80-100 

C C1 70-79 

Orta Düzey B2 60-69 

B B1 50-59 

Temel Düzey A2 30-49 

A A1 0-29 

Devamsız F1 

 

(3) Merkez yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı ara sınava katılamayan 

öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavın dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı 

verilmez.   

(4) SİNTÖMER’de öğrenim görecek uluslararası öğrenciler için seviye belirleme sınavı yapılır. Bu 

sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrencilere başarı durumuna göre Bağımsız 

Dil Kullanımı ya da Yetkin Dil Kullanımı Belgesi verilir. 70’in altında puan alan öğrenciler ise 

başvuruları üzerine ve seviyeleri dikkate alınarak Temel Dil Kullanımı Türkçe Kurslarına kaydedilir.   

(5) İleri Düzey’in sonuna kadar SİNTÖMER’de öğretime devam ederek dönem sonu (C1- Yeterlilik) 

sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere sertifika sınavı yapılır. Bu sınav, seviye belirleme sınavı ile 

nitelik bakımından aynıdır ve aynı alanlarda (Okuma-Anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme) ayrı ayrı 

uygulanır. Sertifika sınavı notu öğrencilerin kur sınavlarında aldıkları notların toplamının yüzde 40’ı ile 

sertifika sınavında aldıkları notun yüzde 60’ı toplanarak hesaplanır. Sertifika Sınavında 100 tam puan 

üzerinden 70'ın üzerinde alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmış olur.  

 

Disiplin İşleri:  

MADDE 9– (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. SİNTÖMER disiplin kurulu, SİNTÖMER merkez yönetim 

kuruludur.  

  

Mali İşler:  

MADDE 10– (1) Kursiyerlerden alınacak kurs ücretleri günün şartlarına göre her kurs için SİNTÖMER 

merkez yönetim kurulunca tespit edilerek üniversite yönetim kurulunun onayına sunulur.  

 (2) Merkezin muhasebe usul ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı Kanunun değişik 58 inci maddesine 

göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” usul ve 

esasları uygulanır.  
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(3)-SİNTÖMER bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücret mevzuat hükümlerine göre 

SİNTÖMER merkez yönetim kurulunca tespit edilerek üniversite yönetim kurulunun onayına sunulur.  

  

MADDE 11– (1) SİNTÖMER’in öğretim programı, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

  

Dil Düzeyleri (kur)    :    Süresi   :  

I. Temel Düzey   A1 Giriş    175 saat   

      A2 Basamak    175 saat   

II. Orta Düzey                B1 Eşik    175 saat   

B2 Üstünlük    175 saat   

III. İleri Düzey     C1 Yeterlilik    260 saat   

         

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 12– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 13– (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 14– (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

  

   

  

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun 

Tarihi Sayısı 

08/11/2017 2017/165 

  


