2016-2017 HÜ TÖMER ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI
İÇİNDEKİLER





YTB Burslusu Öğrenciler için başvuru ve kayıt işlemleri
Ders kitabı ve materyalleri
Ders programı ve derslerin işlenişi
Sınavlar ve notların hesaplanması

YTB BURSLUSU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ
Okuyacağı bölüm (tıp, eczacılık vb.) Sıhhiye Yerleşkesinde ise

1. Öğrenci ilk önce Merkez (Sıhhiye) Öğrenci İşlerine giderek kaydını yaptırır.

2. Sonra HÜ TÖMER’den alacağı formu doldurarak HÜ TÖMER’e kaydını yapar.
→ Kayıt yaptırmaya gelirken yanında getireceği belgeler şunlardır:
Kabul mektubu
TÖMER’de okuyacağını gösterir belge
Pasaport fotokopisi
2 adet fotoğraf

Okuyacağı bölüm Beytepe Yerleşkesinde ise

1. Öğrenci ilk önce HÜ TÖMER’den alacağı formu doldurarak HÜ TÖMER’e kaydını yapar.
→ Kayıt yaptırmaya gelirken yanında getireceği belgeler şunlardır:
Kabul mektubu
TÖMER’de okuyacağını gösterir belge
Pasaport fotokopisi
2 adet fotoğraf

2. Lisans öğrencisi ise HÜ TÖMER’den alacağı öğrenci belgesiyle Beytepe Öğrenci İşlerine gider
ve orada da kaydını yaptırır.

Yüksek Lisans/ Doktora öğrencisi ise HÜ TÖMER’den alacağı öğrenci belgesiyle okuyacakları
enstitülerine gider ve orada da kaydını yaptırır.
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DERS KİTABI VE MATERYALLERİ
Kitap

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak Ankara Üniversitesi TÖMER “YENİ HİTİT” kitabı
okutulacaktır. Seviye tespit sınavından sonra hangi düzeydeki kitabı alınacağı size belirtilecektir.

Kitap satış ofisi

Kitaplarınızı Ankara Üniversitesi TÖMER Kızılay şubesinden satın alabilirsiniz.

Materyaller

HÜ TÖMER’de kullanılacak ek materyaller (fotokopi vb.) ve sınavlar ücretsizdir.

DERS PROGRAMI VE DERSLERİN İŞLENİŞİ




HÜ TÖMER’de iki ders dönemi vardır: güz dönemi ve bahar dönemi. Bu yıl dersler 3 Ekim’de
başlayacaktır. Akademik takvimin detayları ve sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.
Dersler haftada 30 saattir. Bir ders saati 45 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Öğrenciler derslere
devam etmek zorundadır ve bu konuda Hacettepe Üniversitesi Yönetmeliklerine bağlıdırlar.
HÜ TÖMER’de kur sistemi geçerlidir. Başlangıçtan ileri seviyeye doğru kurlar şöyle sıralanmaktadır:
A1, A2, B1, B2 ve C1. Öğrenciler eğitim-öğretim yılının başında yapılan seviye belirleme sınavına
göre düzeylerine uygun kurlara ve sınıflara yerleştirilir. Öğretim elemanlarının gerekli görmesi
durumunda sene boyunca öğrencinin kuru ve sınıfı değiştirilebilir.

Örnek Ders Programı:
09.00-09.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.45-14.30
14.45-15.30

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS

DERS
DERS
DERS
DERS

DERS
DERS
DERS
DERS

DERS
DERS

Öğle Yemeği
DERS
DERS

DERS
DERS
DERS
DERS

DERS
DERS
DERS
DERS

YTB Burslusu Öğrenciler İçin Önemli Uyarı

YTB burslusu öğrenciler ayrıca aşağıdaki kurallara da uymak zorundadırlar:

Öğrencilerin bir ay içerisinde mazeretsiz yani izinsiz/raporsuz olarak 20 saatin üstünde devamsızlık
yapmaları durumunda bursları 3 ay boyunca % 25 kesintili ödenir ve kesilen burs miktarının iadesi
yoktur. Bir akademik yıl içerisinde mazeretsiz olarak toplamda 100 saat devamsızlığa ulaşan
öğrencilerin bursları durdurulur ve burs iptal işlemleri başlatılır.
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SINAVLAR VE NOTLARIN HESAPLANMASI

HÜ TÖMER’de her kur sonunda bir dil bilgisi ve bir dil becerileri sınavı yapılır. Yıl/dönem sonunda da
bir C1 yeterlik sınavı yapılır. Öğrenciler yapılan bütün sınavlara girmek zorundadırlar.
Bilgiler ve Uyarılar


A1, A2, B1 ve B2 kurları için birer dil bilgisi ve dil bcerileri sınavı yapılır. Bu sınavların notlarının
aşağıda yer alan formüle göre hesaplanması sonucunda öğrencinin kur notu belirlenmiş olur.

Dil Bilgisi Sınavı: Öğrencinin o kurda öğrendiği dil bilgisi konularının yer aldığı sınavdır.

Dil Becerileri Sınavı: O kurun düzeyine göre hazırlanmış okuma, dinleme, yazma ve konuşma
bölümlerinden oluşan ve dört dil becerisini ölçen sınavdır.





Kur Notu: Söz konusu kurun dil bilgisi ve kur sınavlarının belirli bir formüle göre (aşağıya bk.)
hesaplanması ile elde edilen puandır. A1, A2, B1 ve B2 kur notlarının ortalaması yıl sonu başarı
notunu % 50 oranında etkilemektedir.
C1 kurunun sonunda bir C1 yeterlik sınavı yapılır.

C1 Yeterlik Sınavı: C1 kurunu bitiren öğrencilerin dönem ya da yıl sonunda girdikleri ve okuma,
dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan yeterlik sınavıdır. Bu sınavdan en az 65 puan
alınmalıdır. Bu sınav yıl sonu başarı notunu % 50 oranında etkilemektedir.
Yıl sonu genel başarı notu, kur notlarının ve C1 yeterlik sınavı notunun belirli bir formüle göre
(aşağıya bk.) hesaplanması ile elde edilen nottur. Bu not en az 65 puan olmalıdır. Öğrencinin HÜ
TÖMER’den alacağı sertifika ve diplomalarda bu not yer alacaktır.
Öğrencilerin HÜ TÖMER’deki Türkçe hazırlık eğitimini başarıyla bitirebilmesi için aşağıdaki şartları
yerine getirmiş olmaları gerekir:
1. Derslere devam şartını yerine getirmiş ve sınavlara girmiş olmalılardır.
2. C1 yeterlik sınavından 65 ve üzerinde bir not almalıdırlar.
3. Yıl sonu genel başarı notu 65 ve üzerinde olmalıdır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için önemli uyarı:

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de diğer öğrenciler gibi yukarıdaki şartları yerine getirdiklerinde
başarılı sayılırlar. Ancak eğitim görecekleri enstitülerin farklı şartları olabilmektedir. Bazı enstitüler
öğrencilerinden 70 ve üzerinde bir not talep etmektedirler. Lütfen bu konuda detaylı bilgi almak için
enstitülerinize danışınız.
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FORMÜLLER
Kur Notunun Hesaplanması

Dil bilgisi sınavının % 30’u

+

Dil becerileri sınavının
% 70’i

=

Kur Notu

=

Yıl Sonu
Başarı
Notu

Yıl Sonu Genel Başarı Notunun Hesaplanması

A1, A2, B1 ve B2 kur notlarının
ortalamasının % 50’si

ÖRNEK

A1 Dil Bilgisi
60
B1 Dil Bilgisi
60

+

C1 yeterlik sınavının
% 50’si

A1 Dil
Becerileri
Sınavı

A1 Kur Notu

A2 Dil Bilgisi

80

18 + 56 = 74

70

B1 Dil
Becerileri
Sınavı

B1 Kur Notu

B2 Dil Bilgisi

18 + 49 = 67

65

70

A2 Dil
Becerileri
Sınavı

A2 Kur Notu

75

21 + 52,5 = 73,5

B2 Dil
Becerileri
Sınavı

B2 Kur Notu

70

19,5 + 49 = 68,5

C1 Yeterlik Sınavı
70

Sonuç:

A1, A2, B1 ve B2 kur notlarının ortalamasının
% 50’si

35,3

+

C1 yeterlik sınavının % 50’si

35

=

Yıl sonu
başarı notu

70,3
(başarılı)
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