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ENSTİTÜSÜ

AMAÇ
MADDE - 1: Yörıergenin amacı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalan
Enstitüsü'nün düzenlediği Türkçe kurslannın eğitim-öğretim ilkelerini belirlemektir.
Eğitim-Öğretim Programları ve Kurs Dönemleri:
MADDE - 2: Türkçe Öğretim Birimi'ndeki kurslar
Temel Türkçe,
Orta Türkçe,
İleri Türkçe, olmak üzere üç dönemdir.
Her dönemdeki Türkçe dersleri için haftalık ders saatleri, ihtiyaca göre, Enstitü Yönetim
Kurulu tarafındari 'düzenlenir.
Bir öğretim yılı süren normal dönemler dışında isteğe bağlı olarak, yaz döneminde de
kurslar düzenlenebilir.
Normal kurslar, Ekim-Haziran;, yaz kurslan ise Temmuz-Ağustos

aylan içinde yapılır.

Sertifika ve Diploma
MADDE - 3 : Temel Türkçe'yi bitiren öğrencilere "Temel Türkçe Sertifikası"; Orta
Türkçe'yi bitiren öğrencilere "Orta Türkçe Sertifikası", İI~ri Türkçe'yi bitiren öğrencilere
"Türkçe Diploması" verilir.
Kurslara devam eden, ancak Sertifika ve Diploma sınavlannda
öğrencilere (başansızlığı belirtilerek)"Kursa Katılma Belgesi" verilir.

başansız

olan

EGİTİM ÖGRETİM İLKELERİ
Öğretim Elemanlarının Seçimi ve Staj Durumu
MADDE - 4 : Türk Dünyası Araştırmalan Enstitüsü'ndeki öğretim elemanlan Türk
Dili ile ilgili bölüm mezunlanndan sınavla seçilir. Adaylara en az 6 ay, en çok bir yıl tecrübeli
öğretim elemanlannın yanında staj yaptınlır. Stajyerlerin başarılı olup olmadığı konusunda"
karan, Türk Dünyası Araştırmalan Enstitüsü Müdürü'nün teklifi ve ilgili Yönetim Kurulu
verir. Başanlı görülen adaylar usullere göre okıitman olarak görevlendirilir..
Kullanılacak Kitapların Seçimi:
MADDE - 5 : Türkçe Öğretiminde kullanılacak kitaplar, Türk Dünyası Araştırmalan
Enstitüsü
Müdürünün teklifi ilgili Yönetim Kurulunun kararıyla kurulacak komisyon
tarafından seçilir.
KAYIT VE YERLEŞTİRME
Kayıt- Kabul
MADDE - 6: Türkçe öğrenmek isteyenler, Türk Dünyası Araştırmalan Enstitüsü
Türkçe kurslanna mektup, elektronik posta (e-mail) veya şahsen başvurarak kayıtlanrıı
yaptırabilirler. Yurt dışındaki Türk Elçiliklerinden veya Türk Konsolosluklanndan
öğrenim
vizesi alarak Türkçe kurslanna katılmak isteyen yabancı uyruklular, kayıt olacaklan her
dönem için belirlenen bir ücret yatırarak "Kabul belgesi" alabilir. Öğrenim vizesi aldıklan
takdirde kesin kayıtlan yapılır ve yatırdıklan meblağlan, kurs ücretinden düşülür.

Herhangi bir nedenle öğrenim vizesi alamayanlann kabul belgesi için yatırdıklan
ücretler ve kursa kaydolduğu halde devam edemeyen adaylann kurs ücreti geri verilemez,
ancak lir.:
ücretini
yarıran aday, daha sonraki 'kurslardan birine aynr öğretim yılı içinde devam
edebj
...
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
MADDE-7:
1.Yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli belgeler
a)4 fotoğraf,
b)Pasaportun fotokopisi,
c)Ücretin yatınldığını gösteren belge,
2. T.C. vatandaşı öğrenciler için gerekli belgeler
a)4 fotoğraf,
b)Ücretin yatınldığını gösteren belge,
Seviye Belirleme Sınavı
MADDE - 8: Kursların başlangıç gününde, seviye tespit sınavına alınan adaylar,
sınav sonucuna göre 2. maddede belirtilen kurslardan birine yerleştirilirler.
"

Kurs ve Sınav Ücreti
MADDE - 9: Kurs ücretleri, Türk Dünyası Araştırmalan
Enstitüsü Yönetim
Kurulu 'nun teklifi ile Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu
öğrenciler kurs ücretlerini Amerikan Dolan karşılığı Türk Lirası olarak öderler..
Muhasebe İşleri Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi usullerine göre yürütülür.
Dışarıdan

Sınava Katılacakların

Ödeyeceği Ücret

MADDE -ıo: Sertifika ve diploma sınavlanna dışandan katılacak adaylar, Türk
Dünyası Araştırmalan Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği ücreti Amerikan Dolan
veya bunun karşılığı Türk Lirası olarak ödemek zorundadırlar.
SINAV VE DEGERLENDİRME

İLKELERİ

Sınavlar.
"

MADDE - ll: Her kurs döneminde Temel Türkçe, Orta Türkçe ve İleri Türkçe için
ayn ayrı sınav yapılır. Enstitü Müdürünün önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her
kurs için ayrı sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonlan en az 3 üyeden oluşur. Bu
üyelerden biri Enstitü Müdürü tarafından "Sınav Komisyon Başkanı" olarak görevlendirilir.
Öğrencileri sınava hazırlamak için dönem içinde deneme sınavlan yapılır. Her
dönemde okutulacak dersler ve puan durumlan aşağıda belirtildiği gibidir.

DERS ADI
TEMEL TÜRKÇE
Dilbilgisi,,_,
35
Okuma-Anlama
25
Yazılı Anlatım
Sözlü Anlatım
15
Dikte
10
Laboratuvarı
(Dinleme-Anlama)
15
TOPLAM:

" ORTA TÜRKÇE
35

[LERİ TÜRKÇE
40
30
15
15

25
15
15

10

100

100

100

Kurs tekrarı
MADDE - 12: Kayıtlandıklan
derslerin sınavından alJ:ı:litf!'!lı toplam ~RS'iırr 60 ve
üzeri not alan öğrenciler o kursu başarmış sayılırlar.Basansiz
burslu öğrenciler, borçlu olarak
bir üst döneme devam ederler.Bu öğrenciler dönem sonunda önce borçlu olduğu dönemin
sonra da devam 'ettikleri dönemin sınavlannda
başarılı olmak zorundadırlar.
Bu dönemde de
başansız olan öğrencilerin durumu ilişiklerinin kesilmesi için ilgili makamlara bildirilir.
Kurs Başarı

Derecesi

MADDE - 13 : Bir dönemde
şekilde belirlenir.
60-69 arası "orta"
70-84 arası "iyi"
85-100 arası "pekiyi"
Mazeret Sınavı

başanlı

olan öğrencilerin

başarı

derecesi

aşağıdaki

MADDE - 14: Gerekçeleri Türk Dünyası Araştırmalan
Enstitüsü Yönetim Kurulunca
kabul edildiği takdirde dönem sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar
için mazeret sınavı açılır. Sınavın hangi tarihte yapılacağını ilgili Yönetim Kurulu belirler.
Dışardan

Sınava

Girme

MADDE - 15 : Dışandan sınava katılan öğrenciler kursta okutulan bütün kitap ve
notların kapsamından
sorumludurlar.
Başarılı
olduklan
takdirde
kendilerine
o kursun
sertifikası veya diploması verilir.
'
YÖS Kılavuzu'nun
ilgili maddesi uyannca Türkçe bildiğini
Türk Dünyası Araştırmalan
Enstitüsü,
"Türkçe Yeterlilik Sınavı'
öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfı derslerinden muaf tutulurlar.
Devam

belirten öğrenciler
açabilir. Başanlı

için
olan

Durumu

MADDE - 16: Bir kurs döneminde derslere en az % 70 oranında katılmayan burslu
öğrenciler devamsız sayılarak sınava alınmazlar.
Devamsız burslu öğrencilerin
durumları,
ilişiklerinin kesilmesi için ilgili makamlara bildirilir.
Kapsamı
MADDE - 17: Bu yönergede
yönetmelikleri uygulanır.

yer almayan

hususlarda,

Ege Üniversitesi'nin

ilgili

Yürürlülük
MADDE

-18 : Yönerge E.Ü. Senatosunda

kabul edildiği tarihten

Yürütme
MADDE

-19: Yönergeyi

Enstitü Müdürü

yürütür.

itibaren geçerlidir.

