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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç:  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.  

  

Kapsam:  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Bingöl Üniversitesi Dil 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) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,  

b) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,  

c) Merkez: Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,  

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.  

 

    

İKİNCİ BÖLÜM  

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar  

  

Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları:  

MADDE 5 – (1) Türkçe kurslarına Türkçe öğrenmek isteyen herkes başvurabilir.  

 (2) Kurs kayıtları için kursiyerlerden; 5 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi (yabancı 

uyruklu olanlardan pasaport fotokopisi) ve ayrıca kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 

istenir.  

  

Kurslarda Okutulacak Dersler:      

MADDE 6 – (1) Merkezimizde öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra; Anlama, Dinleme, 

Konuşma, Yazma ve Dilbilgisi derslerinden oluşan bir program uygulanır.  

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

sayısı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenir ve senato onayına 

sunulur.  
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(3) Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu Önlisans ve Lisans öğrencilerinin 

kazandıkları bölümde eğitim-öğretime başlayabilmeleri için merkezimizde en az 2 (iki) yarıyıl Türkçe 

kursuna devam etmeleri ve C1 düzeyinde sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir. Türkçe Yeterlik 

Belgesine sahip olmayan Yabancı uyruklu Lisansüstü öğrencilerin ise ilgili enstitüye kayıt yaptırırken 

aynı anda Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine de kayıt yaptırmaları zorunludur. 

Merkezimizin Türkçe kursuna kayıt yaptıran ve ilgili enstitüde Lisansüstü derslerine devam eden 

yabancı uyruklu Lisansüstü öğrencilerin tez dönemine geçebilmeleri için en az 2 (iki) yarıyıl Türkçe 

kursuna devam etmeleri ve C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Devam-Devamsızlık:  

MADDE 7 – (1) Kurslarda devam zorunluluğu olup,  derslere % 20 oranından daha fazla devam 

etmeyen öğrenciler kur sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar. 

   

Sınavlar: 

MADDE 8 – (1) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulanan sınavlar şunlardır: 

Seviye Tespit Sınavı, Kur Bitirme Sınavı ve Türkçe Yeterlik Sınavıdır. 

 (2) Her Kurun sonunda Kur Bitirme Sınavı yapılır. Öğretim Elemanı Kur devam ederken Ara Sınav 

yapabilir. Bu durumda öğrencinin Ara Sınav notunun %40’ı, Kur Bitirme Sınavı notunun %60’ı esas 

alınarak değerlendirme yapılır. 

a) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden 

değerlendirilir.  60 puan ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.   

 

  En çok En az 

Anlama 25 15 

Dinleme 15 9 

Konuşma 15 9 

Yazma 20 12 

Dilbilgisi 25 15 

TOPLAM 100 60 

 

b) Sayısal puan olarak verilen notların harf notuna çevirimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

  

Puanlar  Notlar  

90–100  AA (Mükemmel)   

85–89  BA (Çok İyi)  

75–84  BB (İyi)  

70–74  CB (Orta)  

60–69  CC (Yeterli)  

00–59  FD (Başarısız)  

Devamsız   FF  
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(3) 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) Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri iade edilemez. 

Ancak parasını yatıran kursiyer, daha sonra açılacak muadil kurslardan birine kayıt yaptırabilir. 

(5) Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim görecek 

uluslararası öğrenciler için Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve 

üzerinde puan alan öğrencilere seviyelerine göre Türkçe Yeterlik Belgesi verilir. 60 puanın altında 

puan alan öğrencilerin ise seviyeleri dikkate alınarak Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine 

kayıtları yapılır. 

(6) Seviye Tespit Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilere aşağıdaki 

puanlamaya göre Türkçe Yeterlik Belgesi verilir. 

50-59 arası puan alan öğrencilere: A2 

60-69 arası puan alan öğrencilere: B1 

70-84 arası puan alan öğrencilere: B2 

85-100 arası puan alan öğrencilere: C1  

(7) Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olmak için sınava giren kişilere sınav ücretli olup sınav ücreti 

Yönetim kurulunca belirlenir. 

(8) Bir öğrencinin tüm kurlarda toplam iki kez başarısız olması veya mazeretsiz devamsızlığı 

durumunda kaydı silinir ve öğrenciden alınan kurs ücreti hiçbir şekilde iade edilmez. 

 

Tek Alan Sınavı: 

MADDE 9 – (1) A1-A2, B1-B2, C1 Kur sınavlarında sadece bir alanda başarısız olan öğrenci, 

sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içinde ilan edilen bir günde tek alan sınavına girer. Bu 

sınavda da başarılı olamayan öğrenci başarısız olduğu kuru tekrar etmek zorundadır. 

(2) Başarısız olan öğrencinin aynı kursu tekrar etmek istemesi halinde yeniden ücret yatırması ve 

kaydını yenilemesi gerekir. 

 

Disiplin İşleri:  

MADDE 10 – (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Disiplin kurulu, Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi yönetim kuruludur.  

  

Mali İşler:  

MADDE 11 – (1) Kursiyerlerden veya kuruluşlardan alınacak Türkçe kurs ücretleri, günün şartlarına 

göre her kur için merkez yönetim kurulunca TL ya da USD olarak tespit edilerek merkezin web 

sitesinden ilan edilir. 

(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.  

(3) Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti, mevzuat hükümlerine 

göre merkez yönetim kurulunca tespit edilerek üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.  
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MADDE 12 – (1) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin öğretim programı aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir:  

  

Dil Düzeyleri (Kur):     Süresi:  

  

:  

I. Temel Düzey             A1 Giriş    120 saat   

                   A2 Basamak                     120 saat   

II. Orta Düzey               B1 Eşik    120 saat   

B2 Üstünlük    120 saat   

III. İleri Düzey              C1 Yeterlilik    120 saat   

         

MADDE 13 – (1) On üç maddelik bu yönergeyi, Bingöl Üniversitesi Senatosunun onayından sonra 

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü yürütür.    

  

 

 

 

 

  

  

   


