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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ (NİŞANTAŞI TÖMER) EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönerge; “Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (NİŞANTAŞI TÖMER)”nin düzenleyeceği program, kurs vb. eğitim-öğretim 

faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucu öğrenciler ve kursiyerler için düzenlenecek olan “Nişantaşı 

Türkçe Yeterlik Belgesi”, “Katılım Belgesi”, “Türkçe Düzey Belgesi” ile “Türkçe Yeterlik 

Sertifikası” koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenler.  

 

Dayanak 
MADDE 2 ‒ Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14’üncü maddesi, 18/08/2012 

tarihli ve 28388 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile 01/09/2019 tarihli 

ve 30875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 
MADDE 3 ‒ Bu Yönergede geçen;  

a. Nişantaşı Türkçe Yeterlik Belgesi: “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı” sonucunda 

öğrencinin/kursiyerin aldığı başarı puanını ve Avrupa Dil Portfolyosuna karşılık gelen başarı 

düzeyini gösteren belgeyi,  

b. Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı: Öğrencinin/kursiyerin Türkçe dil yeterliğini ölçmek 

üzere uygulanan sınavı,  

c. Başarı Puanı: Bir düzeyden bir üst düzeye geçmeyi belirleyen puanı,  

ç. Düzey: Avrupa Dil Portfolyosuna uygun A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeylerinden birini, 

d.  Düzey Belirleme Sınavı: Programa, kursa başlayacakların veya Türkçe dil düzeyini 

belirlemek isteyenlerin düzeyini belirleyen sınavı,  

e. Düzey Bitirme Sınavı: Öğrencinin, kursiyerin bir üst düzeye geçişi için başarması gereken 

sınavı, 

f. Düzey Belgesi: Bir programın, kursun toplam ders saatinin en az %85’ine katılan 

öğrenciye/kursiyere, başarılı olup olmadığına bakılmaksızın, talep etmesi durumunda verilen 

belgeyi,  

g. Kursiyer: Nişantaşı Üniversitesinin kayıtlı öğrencilerinin dışında Merkezde açılan Türkçe dil 

kurslarına kayıt yaptırmış kişiyi,  

ğ. Merkez: Nişantaşı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(NİŞANTAŞI TÖMER) ni, 

h. Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ı. Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

i. Öğrenci: Nişantaşı Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciyi,  

j. Program / Kurs: Öğrencilere, kursiyerlere Türkçe yeterliği kazandırmak amacıyla 

düzenlenen ve belli süresi olan eğitim-öğretim faaliyetini, 

k. Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,  

l. Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,  

m. Sınav Komisyonu: Sınav sorularının hazırlanmasından ve sınavın yapılmasından sorumlu 

komisyonu,  

n. Türkçe Düzey Belgesi: Öğrencinin / kursiyerin Türkçe dil düzeyini gösteren belgeyi, o.

 Türkçe Yeterlik Sertifikası: Türkçe dil programlarına, kurslarına devam eden öğrenci ve 
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kursiyere verilen ve Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda Avrupa Dil Portfolyosuna karşılık gelen 

başarı düzeyini gösteren belgeyi,  

ö. Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,  

p. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Programların Açılması-Uygulanması 

Kabul ve Kayıt Şartları 

 

Programların Açılması 
MADDE 4 ‒ NİŞANTAŞI TÖMER programları / kursları Yönetim Kurulu kararıyla açılır ve 

“Avrupa Dil Portfolyosu (ADP)”na göre; “Temel Düzey (A1/A2)”, “Orta Düzey (B1/B2)”, “İleri 

Düzey (C1/C2)” ve “Üst Düzey (Akademik Türkçe)” olarak yürütülür.  

 

Öğrenci / Kursiyer Kabulü  

MADDE 5 ‒ (1) NİŞANTAŞI TÖMER’e; Nişantaşı Üniversitesi’ne kaydolmuş yabancı devlet 

vatandaşı öğrenciler, yükseköğretim kurumları/kurumlararası iş birliği protokolleri kapsamında gelen 

öğrenci ve akademisyenler ile Türkçe yeterliğini geliştirmek isteyenler kayıt yaptırabilir. Kayıt için 

gerekli belgeler, başvuru süreci ve kabul koşulları; NİŞANTAŞI TÖMER’in resmi internet 

sayfasında yayımlanır.  

(2) Üniversitede eğitim dili Türkçe olan bir bölüme, programa kayıt yaptıran ancak Türkçesi yetersiz 

veya Türkçe yeterliğine ilişkin muafiyeti, belgesi olmayan öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başında 

NİŞANTAŞI TÖMER’in düzenlediği “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı”na girer. Bu sınavda başarı 

notu 50 puan ve üzeri olan ön lisans öğrencisinin; 60 puan ve üzeri puan olan lisans, 65 puan ve üzeri 

olan yüksek lisans öğrencisinin; 70 puan ve üzeri puan olan doktora öğrencisinin Türkçesi yeterli 

kabul edilir ve öğrenci, kayıtlı olduğu bölümdeki, programdaki eğitimine başlar (Tablo 1). “Nişantaşı 

Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan yeterli puanı alamayan öğrenci; “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı” 

puanı esas alınarak belirlenen düzeyinde, “NİŞANTAŞI TÖMER”deki “Türkçe Hazırlık 

Programı”na yerleştirilir. “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı”na girmeyen Türkçesi yetersiz öğrenci, 

“NİŞANTAŞI TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”na A1 temel düzeyinden başlar. Öğrenci ve 

kursiyerler ise “Düzey Belirleme Sınavı” puanlarına göre uygun oldukları sınıflara yerleştirilir.  

(3) Yeni kayıtlanan öğrenciler, kayıt esnasında dışarıdan B1 seviyesinde kabul edilen bir Türkçe 

Yeterlik belgesi getirdiklerinde fakültelerine devam edebilirler ancak fakülte mezuniyetine kadar B2 

seviyesinde Türkçe Yeterlik belgesi almak zorundadırlar. 

Tablo 1. Başarı Puanları ve Eğitim Düzeyleri 

BAŞARI 

PUANLARI 

EĞİTİM 

DÜZEYLERİ 

50 ve üstü Ön Lisans 

60 ve üstü Lisans 

65 ve üstü Yüksek Lisans 

70 ve üstü Doktora 

  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Program / Kurs Öğretim Esasları 

Eğitim Süresi 
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MADDE 6 ‒ (1) Nişantaşı Üniversitesi’ne yeni kaydolmuş Türkçesi yetersiz olan öğrenci, 

Türkçesini “NİŞANTAŞI TÖMER Türkçe Hazırlık Programı”nda en az iki yarıyılda (bir akademik 

yıl) yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür. Bu sürede öğrenci, kayıtlı olduğu bölümden, programdan 

izinli sayılır. Türkçe dil programında geçirilen süre, kayıtlı olduğu bölümün, programın öğrenim 

süresinden sayılmaz.  

(2) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler Türkçe Yeterlik sınavında başarılı oluncaya 

kadar hazırlık programına devam eder. Bu süre iki akademik yılı aşamaz. İki yıldan sonra öğrencinin 

kaydı silinir. Öğrenci; devam eden üç akademik yıl içinde, kurum içinde üç Türkçe Yeterlik sınavına 

girme hakkına sahiptir. Eğer üç akademik yıl içinde B2 derecesinde Türkçe Yeterlik sınavını geçerse 

öğrenciye üniversiteye geri dönme hakkı tanınır. Öğrenci aynı sürede kurum dışından da kabul edilen 

yeterlik belgesi ile B2 seviyesinde olduğunu belgelendirdiği taktirde üniversiteye geri dönebilir. 

Kursiyerler için ise bir kur 8 haftadır, kur sonunda bir diğer kura devam etmek isteyen kursiyer 

kur sonu sınavından başarılı olmalıdır. 

 

Program Süresi / Kurs Süresi 
MADDE 7 ‒ (1) Program süresi / kurs süresi her bir düzey (A1, A2, B1, B2) için 180 saattir. 

Dersler haftada 24 saat olmak üzere 8 haftada tamamlanır. Bir öğretim yılında A1, A2, B1, B2, C1, 

C2 düzeyleri verilir. Öğrenci Türkçe Hazırlık sınıfından geçebilmek için en az B2 seviyesini başarılı 

bir şekilde bitirip “Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan da başarılı olmak zorundadır. 

 (2) Programları / kursların takvimi, Üniversitenin Akademik Takvimi esas alınarak hazırlanır. 

Üniversitenin akademik takvimi ile birebir uyum sağlama zorunluluğu yoktur. Talep durumunda yaz 

okulunda da program, kurs açılabilir. 

 

MADDE 8- NİŞANTAŞI TÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak 

her dönem başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 8’in altında olan kurslar 

açılmaz; ancak Yönetim Kurulu önerisi ve Rektörün onayı ile başvuru sayısı 8’in altında olan kurslar 

da açılabilir. 

 

Yaz Okulu 

MADDE 9 – Kayıt tarihi, ilk 8 haftadan oluşan birinci modülden sonra olup programa 

başlangıç düzeyden başlayan Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenimlerine yaz okulunda da ücret 

vermeden devam edeceklerdir. Programa başlangıç seviyesinden başlayarak en son modülü başarıyla 

tamamlayamamış öğrenciler isterlerse yaz okuluna Rektörlüğün belirlediği ders ücretini ödeyerek 

başvurabilecekler.  

Düzeyler 

MADDE 10 – NİŞANTAŞI TÖMER’de Çerçeve Programı’na dayalı bir değerlendirme olan 

Avrupa Dil Portfolyosu’na uygun olarak Anlama (Dinleme, Okuma), Konuşma (Üretimsel Konuşma, 

Karşılıklı Konuşma), Yazma (Yazılı Anlatım) ve destekleyici Dil Bilgisi becerilerine dayalı; A1, A2 

(Başlangıç Düzeyi); B1, B2 (Orta Düzey) ve C1, C2 (İleri Düzey) düzeylerde dersler verilir.  

 

Devam Zorunluluğu 

MADDE  11 ‒ Türkçe hazırlık programlarının, kurslarının her düzeyinde derslere devam 

zorunluluğu toplam ders saatinin %80’idir. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’ini aşan öğrenci 

/ kursiyer başarısız sayılır, sınavlara alınmaz ve aynı düzeyi tekrar eder. 

Devamsızlık sınırını aşan öğrencinin / kursiyerin durumu, ilgili kurumlara veya birimlere bildirilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Türleri ve Sınavların Değerlendirilmesi 
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Sınav Türleri 

MADDE 12 – (1) NİŞANTAŞI TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Düzey Belirleme 

Sınavı, Düzey Bitirme Sınavı, Türkçe Yeterlik Sınavı. 

 

 (2) Nişantaşı Üniversitesi’nde Türkçe programlara kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu öğrenci eğer son 

3 yıl içinde alınmış NİŞANTAŞI TÖMER tarafında kabul edilen B2 seviyesinde bir “Türkçe Yeterlik 

Sertifikası” yoksa Türkçe Yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda 60 ve üstü bir puan 

alamazsa ikinci sınav olan “Düzey Belirleme Sınavı”na girip Türkçe programa hangi seviyeden 

başlayacağını öğrenir. 

 

(3) NİŞANTAŞI TÖMER’de Türkçe hazırlık programlarındaki, kurslarındaki öğrenci / kursiyer, 

devam ettiği her düzeyin sonunda “Düzey Bitirme Sınavı”na katılmakla yükümlüdür. Öğrenci / 

kursiyer, “Düzey Bitirme Sınavı”nda 60 ve üzeri başarı puanı alması durumunda bir üst düzeyde 

Türkçe eğitimine devam eder. “Düzey Bitirme Sınavı”nda 60 puanının altında puan alan öğrenci, 

kursiyer aynı düzeyi tekrar eder. Öğrencinin / kursiyerin Türkçe programına, kursuna bir üst düzeyde 

devam etmeyeceğini NİŞANTAŞI TÖMER’e yazılı olarak bildirmesi durumunda “Düzey Bitirme 

Sınavı”nda 60 puan ve üzeri başarı puanı aldığı en son düzeye ait Türkçe Düzey Belgesi, öğrenciye / 

kursiyere verilir. B1 ve B2 seviyesini bitirip “Düzey Bitirme Sınavı”nda 60 puan ve üstü alarak 

başarılı olan öğrenci Ocak-Şubat, Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 3 

kere yapılacak olan “Nişantaşı Türkçe Yeterlik” sınavına da girip ön lisans için 50 ve üstü, lisans 

için 60 ve üstü, yüksek lisans için 65 ve üstü, doktora için ise 70 ve üstü puan almalıdır.  

 

(4) Öğrenci Türkçe Hazırlık sınıfından geçebilmek için en az B2 seviyesini başarılı bir şekilde bitirip 

“Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı”ndan da başarılı olmak zorundadır. 

 

Öğrenci, resmi dili Türkçe olan bir ülkenin vatandaşı ise veya eğitim dili Türkçe olan bir ortaöğretim 

veya yükseköğretim (açık öğretim dahil) kurumundan mezun ise belgelendirmek şartı ile Türkçe 

Yeterlik Belgesi istenmez. 

 

Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan da Türkçe Yeterlik Belgesi 

istenmez.  

 

(5) B2 seviyesinde okuyup kur bitirme sınavında başarılı olan fakat Türkçe Yeterlik sınavında başarılı 

olamayan öğrenciler için Nişantaşı Tömer Müdürlüğünce belirlenen program uygulanır ve öğrenci 

bir sonraki Türkçe Yeterlik sınavlarına hazırlanır. 

 

(6) Öğrenci ve kursiyerlerin Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt koşulları Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenir. 

 

Dış Sınavlar ile Yeterlik  

MADDE 13 – En az son üç yılda Yök tarafından denklikleri kabul edilmiş kurumlarda 

“Türkçe Yeterlik” sınavına girmiş olup belgelendirmek kaydıyla, Nişantaşı Tömer Yönetim Kurulu 

tarafından geçerliliği kabul edilen, Senatoca tespit edilen puanları almış olan öğrenciler sınav 

sonuçlarını Nişantaşı Tömer Müdürlüğüne ulaştırarak Hazırlık programından muaf olurlar.   

MADDE 14 – Nişantaşı Tömer dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından doğrudan 

Nişantaşı Tömer Müdürlüğü’ne gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma 

yapabilir, gerek gördüğünde öğrencileri değerlendirme sınavına çağırabilir ve araştırma sonucuna 

göre dış sınav sonuçlarını  
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MADDE 15 – Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri 

sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde ara sınavlara veya düzey 

sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

Mazeretleri geçerli görülenler için Nişantaşı Tömer Müdürlüğü tarafından uygun görülen bir tarihte 

ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. “Türkçe Yeterlik” Sınavları için mazeret sınavı 

düzenlenmez. 

MADDE 16 – Öğrenciler, her bir düzey için düzenlenen ödev, proje, sunum ve diğer 

çalışmaları tamamlamak ve ara-sınavlara, kısa-sınavlara ve yarıyıl-sonu sınavlarına girmek 

zorundadırlar. 

 Mazeret Sınavı 

MADDE 17 – (1) Nişantaşı Üniversite Türkçe Seviye Belirleme, Muafiyet ve Yeterlik 

Sınavlarından birine geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin bir dilekçe ile yazarak beyan ettiği 

mazeretinin ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda mazeret sınavına girme 

hakkı kazanır. 

  

Sınav Sonucuna İtiraz 

 MADDE 18 – Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren üç iş günü 

içinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne itiraz edebilir. Öğretim 

elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapılan bir değerlendirme sonucunda herhangi bir 

maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile düzeltilir 

ve sonuç ilan edilir. 

 

MADDE 19 – (1) Türkçe Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları kur sonu 

sınavlarından başarılı oldukları taktirde girebilecekleri “Türkçe Yeterlik Sınavı” ile belirlenir. 

Yeterlik sınavını alabilmek için gerekli olan koşullar Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Birimi 

Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

(2) Hazırlık sınıfının ileri düzey gruplarında olan öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda başarılı olan 

lisans ve ön lisans öğrencileri, ikinci yarıyılda okuyacakları bölümlerinin bölüm başkanının onayı ve 

izni dahilinde birinci sınıf derslerinden alabilirler. Birinci yarıyıl sonunda başarılı olan lisansüstü 

öğrenciler, kabul edildikleri programlara kayıtlarını yaptırabilirler. Sınavda başarısız olanlar Türkçe 

Hazırlık sınıfında eğitime devam eder. 

Yıl sonunda veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler bir 

sonraki akademik yıl başında verilecek yeterlik sınavına üniversiteye yeni kayıt yaptıran yeni 

öğrencilerle birlikte girebilir. 

(3) Başarısız olan hazırlık sınıfı öğrencileri bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. Tekrar 

başarısız olmaları halinde üniversiteye devam koşulları ve ilişiği kesilme koşulları Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürlüğünce belirlenir.  

 

(4) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan yeterlik sınavlarında başarı notu; ön 

lisans öğrencileri için 50 puan ve üstü, lisans öğrencileri için 60 puan ve üstü, yüksek lisans 

öğrencileri için 65 puan ve üstü, doktora öğrencileri için ise 70 puan ve üstüdür. 

 

Değerlendirme  

MADDE 20 ‒ (1) Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iki öğretim 

elemanından, her düzey için “Sınav Komisyonu” oluşturulur.  

(2) “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı”na haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlardan, sınavın 

yapıldığı günden itibaren 3 işgünü içinde geçerli mazeretini belgeleyenlere “Mazeret Sınavı” yapılıp 

yapılmayacağına Yönetim Kurulu karar verir.  



07.08.2020 SENATO KARARLARI 2020/21 
 

Sayfa 6/7 
 

(3) Öğrenci, kursiyer daha önce başka bir kurumdan almış olduğu Türkçe Düzey’ini belirten belge 

veya Türkçe Yeterlik Belgesi ile başvurduğu taktirde; belgenin başvuru tarihinden itibaren son 2 yılda 

alınmış olması dikkate alınır, Yök’e bağlı bir kurumdan alınmış olup olmadığı değerlendirilip 

belgenin aslı mutlaka teyit ettirilir. Gerekli şartları karşılamıyorsa müdürlüğün kararı ile öğrenci 

tekrar düzey belirleme veya ihtiyacına göre muafiyet sınavlarına alınır. Sınav sonuçlarına göre 

üniversitemiz öğrencisi ise 60 puan ve üstü ile Türkçe Hazırlık derslerinden muaf olur veya muaf 

olamıyorsa düzeyine uygun sınıfına yerleştirilir; kursiyerimiz ise yine düzeyine uygun sınıfına 

yerleştirilir. 

 

 Dönem İçi Değerlendirme 

 MADDE 21 – 8 haftalık ders döneminde %80’lik ders katılım zorunluluğunu geçmemek şart 

ile; her kur için yazılı sınav %60, konuşma sınav %20, sınıf içi katılım %10, ödev ve sunumlar %10 

oranında hesaplanır ve sonuç 60 puan ve üstü ise bir üst kura geçilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kayıt ve Ücretler 
MADDE 22 ‒ Kayıtta istenecek belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

NİŞANTAŞI TÖMER’in düzenleyeceği programların, kursların ve sınavların ücreti, Yönetim 

Kurulunun önerisiyle Üniversite senatosuna sunulur, mütevelli heyetinin uygun gördüğü şekilde 

belirlenir.   

Çeşitli nedenlerle programa, kursa devam edemeyen öğrencinin ve kursiyerin ödediği ücret iade 

edilmez, ancak mücbir sebeplerle programa / kursa başlayamayan öğrencinin veya kursiyerin 

hakkında Yönetim Kurulu karar verir. Kursta başarısız olup da aynı düzeyi tekrar etmek isteyen 

kursiyer, yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadır. Türkçe hazırlık programına / kursuna 

öğrenci veya kursiyer olarak katılmamış kişi NİŞANTAŞI TÖMER tarafından eğitim yılı için 

belirlenmiş sınav ücretini NİŞANTAŞI TÖMER hesabına ödemek suretiyle Nişantaşı Türkçe 

Yeterlik Sınavına katılabilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sertifika - Belgeler ve Kayıt Silme 

 

Sertifika ve Belgeler 

MADDE 23 ‒ NİŞANTAŞI TÖMER tarafından verilen sertifika ve belgeler aşağıdaki gibidir: 

 

 

Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sertifikası 

Türkçe dil programlarına / kurslarına devam eden ve “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sınavı” 

sonucunda Avrupa Dil Portfolyosuna karşılık gelen B2 başarı düzeyini gösteren öğrenciye / kursiyere 

verilen belge “Nişantaşı Türkçe Yeterlik Sertifikası”dır. 

 

 

Düzey Belgesi  

Nişantaşı TÖMER’de bir programın / kursun toplam ders saatinin en az %85’ine katılan öğrenciye / 

kursiyere eğiitm aldığı kurdan başarılı olduğunda talep etmesi durumunda verilen Türkçe dil düzeyini 

gösteren “Türkçe Düzey Belgesi”dir.  

 

Kayıt Silme 

MADDE 24 ‒ Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin / kursiyerin 

NİŞANTAŞI TÖMER’den ilişiği kesilir: 
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a) Öğrencinin / kursiyerin, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nde sayılan 

“Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini işlemesi,  

b) Kayıt ücretinin ödenmemesi. 

 

İzinli Sayılma 

MADDE 25 – (1) Türkçe hazırlık programında okuyan öğrencilere yarıyıl izni bir hafta 

verilir. 

(2) Türkçe Hazırlık programı öğrencilerinden bir akademik yıl izin için başvuranlardan geçerli 

nedenleri olanlara ilgili Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kere olmak üzere 

izin verilebilir. Öğrencilere izin verilecek geçerli nedenler, belgelemeleri şartıyla şunlardır;  

a) Hastalık veya sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle sağlık raporu olması, 

b) Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınmış olması, 

c) Öğrencinin geçimini engelleyen maddi ve ailevi, ölüm, doğal afet veya benzeri beklenmedik 

nedenlerin ortaya çıkması, 

ç) Yurtdışından öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile  ilgili olarak görevlendirilmiş olunması, 

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre 

yükseköğretim kurumlarından sürekli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması. 

(3) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen yeterlik 

sınavını yeni öğrencilerle birlikte alabilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Türkçe Hazırlık 

programına devam hakları saklıdır.  

  

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Mali İşler 

MADDE 26 – Nişantaşı TÖMER’in eğitim- öğretim sürecine ilişkin mali işleri, Nişantaşı 

Üniversitesi İktisadi İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

 

 

Yürürlük 
MADDE 27 ‒ Bu Yönerge, Nişantaşı Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 28 ‒ Bu Yönerge hükümlerini, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


