
Senatonun	18/8/2016	tarihli	ve	6/13	sayılı	Kararıyla	kabul	edilen; 

Sayfa	1/4	

ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	TÜRKÇE	ÖĞRETİMİ	UYGULAMA	VE	ARAŞTIRMA	MERKEZİ	
(TÖMER)	EĞİTİM‐ÖĞRETİM	VE	SINAV	YÖNERGESİ	

	
BİRİNCİ	BÖLÜM	

Amaç	ve	Kapsam,	Dayanak	ve	Tanımlar	
	

	 Amaç	ve	kapsam	
	 MADDE	 1	 ‒	 Bu	 Yönerge;	 Anadolu	 Üniversitesi	 TÖMER’in	 düzenleyeceği	 kurs,	
seminer,	 konferans	 ve	 benzeri	 eğitim‐öğretim	 faaliyetlerine	 ve	 bu	 programlara	 dayalı	
olarak	verilecek	olan	“Türkçe	Yeterlik	Belgesi”,	“Katılım	Belgesi”	ve	“Sertifika”	ile	“Türkçe	
Düzey	Belgesi”	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	14/07/2016	tarihli	ve	29770	sayılı	Resmî	Gazete'de	yayımlanan	
Anadolu	 Üniversitesi	 Türkçe	 Öğretimi	 Uygulama	 ve	 Araştırma	 Merkezi	 Yönetmeliği	
hükümlerine	dayanılarak	hazırlanmıştır.		

	
	 Tanımlar	
	 MADDE	3	‒	Bu	Yönergede	geçen;		

a) Başarı	Puanı:	Bir	düzeyden	bir	üst	düzeye	geçmeyi	belirleyen	puanı,	
b) Düzey	 Belirleme	 Sınavı:	 Programa	 başlayacakların	 Türkçe	 dil	 düzeyini	

belirleyen	sınavı,	
c) Düzey	Bitirme	Sınavı:	Katılımcının	bir	üst	düzeye	geçişi	için	başarması	gereken	

sınavı,	
ç) Katılım	Belgesi:	Programa	toplam	ders	saatinin	en	az	%85’i	oranında	katılım	

göstermesi	 durumunda	 başarılı	 olup	 olmadığına	 bakılmaksızın,	 talep	 eden	
katılımcıya	verilen	belgeyi,		

d) Katılımcı:	Merkezde	açılan	Türkçe	dil	programlarına	kayıt	yaptırmış	kişiyi,	
e) Merkez:	 Anadolu	 Üniversitesi	 Türkçe	 Öğretimi	 Uygulama	 ve	 Araştırma	

Merkezini,	
f) Müdür:	Merkez	Müdürünü,	
g) Müdür	Yardımcısı:	Merkezin	Müdür	Yardımcısını,	
ğ) Öğrenci:	Herhangi	bir	yükseköğretim	kurumuna	kayıtlı	kişiyi,	
h) Program:	Merkezde	açılan	Türkçe	dil	programlarını,	
ı) Rektör:	Anadolu	Üniversitesi	Rektörünü,	
i) Senato:	Anadolu	Üniversitesi	Senatosunu,	
j) Sertifika:	Türkçe	dil	programlarının	başarı	koşullarını	yerine	getirenlere	verilen	

belgeyi,	
k) Sınav	Komisyonu:	Sınav	sorularının	hazırlanmasından	ve	sınavın	yapılmasından	

sorumlu	komisyonu,	
l) Türkçe	Düzey	Belgesi:	Katılımcının	hangi	düzeyde	olduğunu	gösteren	belgeyi,	
m) Türkçe	 Yeterlik	 Belgesi:	 Yeterlik	 sınavında	 başarılı	 olan	 katılımcılara	 verilen	

belgeyi,		
n) Üniversite:	Anadolu	Üniversitesini,	
o) Yeterlik	 Sınavı:	 Katılımcının	 Türkçe	 dil	 yeterliğini	 ölçmek	 üzere	 uygulanan	

sınavı,	
ö) Yönetim	Kurulu:	Merkezin	Yönetim	Kurulunu		
ifade	eder.	
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İKİNCİ	BOLÜM	
Programların	Açılması	ve	Uygulanması	

	
	 Programların	açılması	
	 MADDE	 4	 ‒	 Türkçe	 dil	 programları,	 Yönetim	 Kurulu	 kararıyla	 açılır	 ve	 bu	
Yönergeyle	 belirlenen;	 “Temel	 Düzey	 (A1/A2)”,	 “Orta	 Düzey	 (B1/B2)”	 ve	 “İleri	 Düzey	
(C1/C2)”lerde	yürütülür.	
	
	 Eğitim	süresi	
	 MADDE	 5	 ‒	 Katılımcı	 öğrenci,	 bir	 öğretim	 yılı	 programlara	 kaydolabilir.	 Ancak	
öğrenci,	bu	süre	içinde	yeterli	Türkçe	dil	düzeyine	ulaşamazsa	durumunu	belgelendirmesi	
koşuluyla	kendisine	bir	öğretim	yılı	ek	süre	verilir.	Türkçe	dil	programlarında	geçirilen	
süre,	öğrenim	süresinden	sayılmaz.	
	
	 Program	süreleri		
	 MADDE	6	‒	Program	süreleri	her	düzey	için	haftada	20	saat	olmak	üzere	yedi	hafta,	
toplam	140	saattir.	Ancak	14	haftalık	programlar	için	dersler	haftada	10	saat	olmak	üzere	
toplam	140	saattir.		
	 “Düzey	 Belirleme	 Sınavı”	 puanına	 göre	 B2	 düzeyine	 yerleşen	 (doktora	 programı	
öğrencileri	hariç)	diğer	öğrenciler	için	14	haftalık	program	uygulanır.		
	 Güz	 dönemi	 sonunda	 B1	 düzeyinde	 başarılı	 olan	 önlisans/lisans/yüksek	 lisans	
öğrencisi,	bahar	döneminde	14	haftalık	B2	düzeyine;	B2	düzeyinde	başarılı	olan	doktora	
programı	 öğrencisi	 ise	 14	 haftalık	 C1	 düzeyine	 yerleştirilir.	 Güz/bahar	 döneminde	 B1	
düzeyini	 tamamlayan	 doktora	 programı	 öğrencisi,	 bir	 sonraki	 dönemde	 7	 haftalık	 B2	
programına;	 B2	 programında	 da	 başarılı	 olduğu	 takdirde	 7	 haftalık	 C1	 programına	
yerleştirilir.	
	 Öğrenci	olmayan	katılımcılar	“Düzey	Belirleme	Sınavı”	puanlarına	göre	programlara	
kabul	edilir.	
	 Programların	 takvimi,	 Üniversitenin	 Akademik	 Takvimi	 esas	 alınarak	 hazırlanır.	
Talep	durumunda	yaz	okulunda	da	program	açılabilir.		
	
	 Devam	zorunluluğu	
	 MADDE	 7	 ‒	 Her	 düzey	 “Program”da	 derslere	 devam	 zorunluluğu	 toplam	 ders	
saatinin	 %85’idir.	 Devamsızlığı	 toplam	 ders	 saatinin	 %15’ini	 aşan	 katılımcı	 başarısız	
sayılır,	 sınavlara	 alınmaz	 ve	 aynı	 düzeyi	 tekrar	 eder.	 Öğretim	 elemanı,	 her	 düzeyin	
sonunda	 devam	 çizelgelerini	 Müdürlüğe	 teslim	 eder.	 Devamsız	 olan	 katılımcıların	
durumu,	ilgili	birimlere	bildirilir.	
	
	 Sınavlar	
	 MADDE	8	‒	Katılımcı,	kayıt	yaptırdığı	dönemin	başında	“Düzey	Belirleme	Sınavı”na	
girer.	Bu	 sınavdan	100	puan	üzerinden	69	puan	ve	altında	puan	alan	katılımcı,	 “Düzey	
Belirleme	Sınavı”	puanı	esas	alınarak	belirlenen	düzeydeki	“Program”a	yerleştirilir	(Tablo	
1).	 “Düzey	 Belirleme	 Sınavı”na	 girmeyen	 katılımcı,	 “Temel	 Düzey	 A1”	 programına	
yerleştirilir.		
	 “Düzey	Belirleme	Sınavı”ndan	70	puan	ve	üzeri	puan	alan	öğrenci	“Yeterlik	Sınavı”na	
alınır.	“Yeterlik	Sınavı”ndan	100	puan	üzerinden	en	az	70	puan	alan	öğrencinin	Türkçesi	
yeterli	 kabul	 edilir	 ve	 öğrenci,	 Üniversitede	 kayıtlı	 olduğu	 önlisans/lisans/lisansüstü	
programına	 aktarılır.	 “Yeterlik	 Sınavı”nda	 69	 puan	 ve	 altında	 puan	 alan	
önlisans/lisans/yüksek	lisans	öğrencisi	B2,	doktora	öğrencisi	ise	C1	düzeyine	yerleştirilir.		
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Tablo	1.	Düzey	Belirleme	Sınavı:	Düzeyler	ve	Puanlar	Tablosu	
	

DÜZEYLER	 PUANLAR	
A1	 			0‒30	
A2	 31‒45	
B1	 46‒60	
B2	 61‒69	
C1	 70‒85	
C2	 		86‒100	

	
	
	 Değerlendirme	
	 MADDE	9	‒	Müdürün	önerisiyle	Yönetim	Kurulu	tarafından	belirlenen	üç	öğretim	
elemanından,	her	düzey	için	“Sınav	Komisyonu”	oluşturulur.		
	 Öğrencinin/katılımcının	 Türkçe	 dil	 programında	 başarılı	 sayılabilmesi	 için	 başarı	
notunun	100	üzerinden	en	az	70	olması	gerekir.	Başarı	notu;	dönem	içi	değerlendirmelerin	
(kısa	sınav,	sözlü	sunum,	proje,	ödev	vb.)	%30’u	ve	programın	sonunda	yapılan	“Düzey	
Bitirme	 Sınavı”nın	%70’inin	 toplamından	oluşur.	Devam	ettiği	 programda	başarılı	 olan	
öğrenci,	bir	sonraki	düzeye	geçme	hakkı	kazanır.		
	 Üniversitede	kayıtlı	olduğu	program/bölüm	için	yeterli	Türkçe	dil	düzeyine	ulaşan	
öğrenci,	 bu	 düzeyden	 sonraki	 programlara	 devam	 etmek	 zorunda	 değildir.	
Önlisans/lisans/yüksek	 lisans	 programı	 için	 B2	 düzeyinde;	 doktora	 programı	 için	 C1	
düzeyinde	başarılı	olan	öğrenci,	bir	sonraki	dönemden	itibaren	devam	etmek	üzere	kayıtlı	
olduğu	programa	aktarılır.	
	 Bahar	 dönemi	 sonunda	 “Programı”nda	 devam	 koşulunu	 sağlayan	 öğrenci,	 Bahar	
dönemi	 sonunda	 yapılan	 “Yeterlik	 Sınavı”na	 girebilir.	 “Yeterlik	 Sınavı”ndan	 100	 puan	
üzerinden	en	az	70	puan	alan	öğrenci,	bir	sonraki	dönemden	itibaren	Üniversitede	kayıtlı	
olduğu	önlisans/lisans/lisansüstü	programına	devam	etmeye	hak	kazanır.	
	 Sınavlara	 geçerli	 bir	 nedenle	 katılamayanlardan,	 durumlarını	 beş	 işgününde	
belgeleyenler	hakkında	“Mazeret	Sınavı”	yapılıp	yapılmayacağına	Yönetim	Kurulu	karar	
verir.	
	

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	
Kayıt	ve	Ücretler	

	
	 Kayıt	ve	ücretler	
	 MADDE	10	‒	Kayıtta	istenecek	belgeler	yönetim	kurulu	tarafından	belirlenir.		
	 Merkezin	 düzenleyeceği	 programların	 ücreti,	 Yönetim	 Kurulunun	 önerisiyle	
Üniversite	Yönetim	Kurulu	tarafından	belirlenir.		
	 Çeşitli	nedenlerle	programa	devam	edemeyenlerin	yatırdıkları	ücret	 iade	edilmez.	
Programda	başarısız	olupta	aynı	düzeyi	tekrar	etmek	isteyenler,	yeniden	ücret	ödeyerek	
kayıt	yaptırmak	zorundadır.	

	
DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	

Sertifika	ve	Katılım	Belgesi	ve	Kayıt	Silme	
	
	 Sertifika	ve	katılım	belgesi	
	 MADDE	 11	 ‒	 Türkçe	 dil	 programlarının	 başarı	 koşullarını	 yerine	 getirenlere	
“Sertifika	Belgesi”,	programlarda	başarılı	olamayanlara	ise	talepleri	durumunda	devam	
koşulunu	sağlaması	kaydıyla	“Katılım	Belgesi”	verilir.	
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	 Kayıt	silme	
	 MADDE	 12	 ‒	 Aşağıdaki	 durumlarda	 Yönetim	 Kurulu	 kararıyla	 katılımcının	
TÖMER’den	ilişiği	kesilir:	

a) Katılımcının,	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	ücretini	ödememesi,	
c) Herhangi	bir	yükseköğretim	kurumuna	kayıtlı	 öğrencinin,	 iki	 yıllık	azami	 süre	
sonunda	“Türkçe	Dil	Programı”nda	başarısız	olması.	

	
BEŞİNCİ	BÖLÜM	

Çeşitli	ve	Son	Hükümler	
	
	 Hüküm	bulunmayan	hâller	
	 MADDE	 13	 ‒	 Bu	 Yönergede	 hüküm	 bulunmayan	 hâllerde	 ilgili	 diğer	 mevzuat	
hükümleri	uygulanır.	
	
	 Mali	işler	
	 MADDE	 14	 –	 TÖMER’in	 eğitim‐öğretim	 sürecine	 ilişkin	 mali	 işleri	 Anadolu	
Üniversitesi	Döner	Sermaye	İşletmesi	tarafından	yürütülür.	
	
	 Yürürlük	
	 MADDE	15	‒	Bu	Yönerge	Anadolu	Üniversitesi	Senatosu	tarafından	kabul	edildiği	
tarihten	itibaren	yürürlüğe	girer.	Bu	Yönerge	ile	11/5/2011	tarihli	ve	8/7	sayılı	Senato	
kararıyla	kabul	edilen	“Anadolu	Üniversitesi	Yurt	Dışından	Kabul	Edilecek	Öğrencilerin	
Türkçe	Yeterlik	Sınavı	(ATYES)	Yönergesi”	yürürlükten	kaldırılmıştır.		
	
	 Yürütme		
	 MADDE	16	‒	Bu	Yönerge	hükümlerini	Anadolu	Üniversitesi	Rektörü	yürütür.	
	

	


