GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TÜRKÇE HAZIRLIK ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
GENEL HÜKÜMLER VE AMAÇ:
Madde 1- GTÜ Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitülerinde lisansüstü programlara (yüksek
lisans ve doktora) kayıt yaptırmaya hak kazanan yurtdışında ikamet eden T.C. uyruklu adaylar, Türk
Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile yabancı uyruklu aday öğrencilerin Türkçe yeterlilik sınavları Senatoca
belirlenen akademik takvime göre yapılır. Bu yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler, yurtiçi ve
yurtdışında Türkçe eğitim-öğretim yapan üniversitelerden mezun olanlar ile Türkçe Öğretim Merkezi
(TÖMER) sertifikasına sahip olan öğrenciler, doğrudan kendi bilim dalları ile ilgili olan programlarda
lisansüstü öğretime başlarlar.
Madde 2- Türkçe Hazırlık Öğretimi ile Enstitüde kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrencilerden
Türk Dili yeterli görülmeyenlere, Türkçe eğitim-öğretim programlarını izleyebilme güç ve yeteneği
kazandırılması amaçlanmaktadır.
TANIM:
Madde 3- Bu yönergede dil; Türkçe, GTÜ; Gebze Teknik Üniversitesi; Enstitüler; Fen Bilimleri
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü; THB, Türkçe Hazırlık Bölümü anlamında kullanılmaktadır.
KAPSAM:
Madde 4- Bu yönerge GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak Türkçe Hazırlık
Öğretiminin nasıl düzenleneceğini, sınav ve değerlendirmelerin nasıl yapılacağını kapsamaktadır.
YETERLİLİK SINAVI:
Madde 5- Bir yüksek lisans ve doktora programına hak kazanmış bulunan aday öğrenciler Türkçe
Yeterlilik Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olabilmek için tam notun en az % 60’ını almaları
gerekir. Bunu sağlayamayanlar ve sınava girmeyenler başarısız kabul edilirler.
TÜRKÇE HAZIRLIK:
Madde 6- Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler, Türkçe dil bilgisi seviyelerini yeterli
dereceye getirebilmek için, en fazla 1 (bir) akademik yıl süren Türkçe Hazırlık öğrenimi için THB’ne kayıt
yaptırırlar. Enstitüye kayıt işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca ayrıca yerine getirilir.
Türkçe Hazırlık öğrenimine tabi olan öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) akademik yıl içinde
THB’nce organize edilen ve 2 (iki) ayrı tarihte yapılan yeterlilik sınavından birine girerek başarılı olmak
zorundadır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin, başvuruda bulundukları anabilim dalına kayıt
olma hakları ortadan kalkar.
Madde 7- THB’nce organize edilen hazırlık sınıflarındaki öğrenim süreleri ve sınav tarihleri GTÜ
Senatosu’nca belirlenen akademik takvime uygun olarak yapılır.
Madde 8- Türkçe Hazırlık öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin listeleri THB’nce
Enstitülere topluca bildirilir. Bu öğrenciler, hazırlık öğrenimini takip eden ilk eğitim-öğretim yarıyılı
başında, başvurmuş oldukları anabilim dalına kayıt yaptırırlar.
Madde 9- Bu yönerge GTÜ Senato’unca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Madde 10- Bu Yönerge hükümleri, THB Başkanlığı’nca yürütülür.
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