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TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

  MADDE 1 ‒ (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDÜTÖMER) tarafından düzenlenecek eğitim-öğretim ile ölçme-

değerlendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenler. 

 

Dayanak  

MADDE 2 ‒ (1) Bu yönerge, 23/09/2016 tarih ve 29836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 ‒ (1) Bu yönergede geçen; 

a)Türkçe Yeterlik Belgesi: Merkez tarafından düzenlenen “Türkçe Dil Yeterlik Sınavı” 

sonucunda öğrencinin/kursiyerin aldığı başarı puanını ve Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi’ne karşılık gelen başarı düzeyini gösteren belgeyi, 

b)Türkçe Dil Yeterlik Sınavı: Adayların Türkçe dil yeterliğini ölçmek üzere uygulanan sınavı, 

c) Seviye: Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne göre A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 

seviyelerinden birini, 

ç) Seviye Belirleme Sınavı: Kursa başlayacakların hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla uygulanan sınavı, 

d) Kur Atlama Sınavı: Bir üst seviyeye geçecek kursiyerleri belirlemek amacıyla uygulanan 

sınavı, 

e) Kursiyer: SDÜTÖMER’de açılan dil kurslarına kayıt yaptırmış kişiyi, 

f) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

g) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ğ) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

h) Kurs: Kursiyerlere dil yeterliği kazandırmak amacıyla düzenlenen ve belli süresi olan 

eğitim-öğretim faaliyetini, 

ı) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü, 

i) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu, 

j) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini, 

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Programların Açılması ve Uygulanması 

 

Programların açılması  

MADDE 4 ‒ (1) SDÜTÖMER eğitim programları/kursları, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi’ne (AOÖÇ/CEFR) göre düzenlenir. 

(2)“Temel Seviye (A1-A2)”, “Orta Seviye (B1-B2)”, “İleri Seviye (C1)” ve “Üst Seviye 

(C2/Akademik Türkçe)” olarak yürütülür. 

(3) Açılacak kurslar, talepler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Bir sınıfın açılabilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenen en az kursiyer sayısına ulaşılmış 

olması gerekir.  

(5) Asgari kursiyer sayısına ulaşmayan kursların başlangıç tarihi ertelenebilir veya söz konusu 

kurslar iptal edilebilir. Kursun iptal edilmesi hâlinde daha önce kaydolan kursiyerlerin ücretleri 

kendilerine iade edilir. 

(6) Sınıfları devam ettirme, birleştirme, kapatma; ders saatleri ve okutmanları değiştirme 

yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. 

(7) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi dışında merkezde açılacak yabancı dil kursları ve 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’nın ücreti, süresi, içeriği vb. hususlar Yönetim 

Kurulu tarafından ayrıca belirlenir. 

 

Kabul ve kayıt şartları 

MADDE 5 ‒ (1) SDÜTÖMER’e; Süleyman Demirel Üniversitesine kaydolmuş yabancı 

uyruklu öğrenciler, yükseköğretim kurumları/kurumlararası işbirliği protokolleri kapsamında gelen 

öğrenci ve akademisyenler ile Türkçe yeterliğini geliştirmek isteyenler kayıt yaptırabilir.  

(2) Kurs kayıtları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

(3) Yönetim Kurulu tarafından başka bir belge istenmediği takdirde kayıt için pasaport/kimlik 

belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve kurs ücretinin yatırıldığını gösteren belge istenir.  

(4) Yurt dışından ücret yatırarak kursa kaydolanlara talep etmeleri hâlinde “kabul mektubu” 

verilir.  

(5) Kursiyerler, ilgili kurslara çevrim içi veya bizzat başvurabilir. 

(6) Merkeze kaydolan kursiyerlere devam edilen/edilecek kura göre öğrenci belgesi verilir. 

(7) Kursiyer ücretini ödediği kur için, o kurun ilk haftası içinde hakkını başka birine 

devredebilir. 

(8) Geçerli bir mazeret göstermesi hâlinde öğrenciler en fazla 6 ay süreyle kaydını dondurabilir. 

Bu sürede kurs ücretlerinde bir değişiklik olursa kursiyerlerden ücret farkı alınır. 

 

Eğitim-öğretim süresi 

MADDE 6 ‒ (1) Türkçe dil eğitiminin toplam süresi A1 (Temel Seviye) seviyesinden 

başlayanlar için 960 saattir.  

 Kur Haftalık Ders Saati Ders Saati Toplam Süre 

A1 30 210 Saat 7 Hafta 

A2 30 210 Saat 7 Hafta 

B1 30 200 Saat 7 Hafta 



B2 30 180 Saat 6 Hafta 

C1 30 160 Saat 6 Hafta 

Toplam 30 960 Saat 33 Hafta 

 

(2) Merkezde talebe göre akademik Türkçe ve konuşma kulübü olmak üzere iki tamamlayıcı 

kurs düzenlenir. 

(3) Kur sonlarında verilecek ara tatilin zamanı ve süresi yönetim tarafından belirlenir. 

(4) Kurs programları haftada 30 saati aşmayacak şekilde düzenlenir. 

 

Devam durumu 

MADDE 7 ‒ (1) Kurslara %80 devam zorunludur. Devam zorunluluğunu sağlamayan 

kursiyerler kur atlama sınavına katılamaz ve ilgili kurda başarısız olarak değerlendirilir. Bu kursiyerler 

ilgili kuru ücret ödeyerek tekrar ederler. 

 

Sınav ve değerlendirme 

MADDE 8 ‒ (1) Merkezde seviye belirleme sınavı, kur atlama sınavı ve Türkçe dil yeterlik 

sınavı olmak üzere üç farklı sınav uygulanır. 

 

 Seviye belirleme sınavı; 

a) Merkeze başvuran kursiyerler, hiç Türkçe bilmemesi veya talep etmesi hâlinde A1 

seviyesinde kursa başlar ve seviye belirleme sınavına girmesi gerekmez. 

b) A1 dışındaki düzeyler için başvuran kursiyerlere seviye belirleme sınavı uygulanır. Sınav 

sonucuna göre kursiyerler seviyelerine uygun kurlara yerleştirilir. 

c) Seviye belirleme sınavı ücretsiz olup öğrencinin talebi ve kurs okutmanlarının gerekli 

gördüğü hâllerde sınav sonucuna bakılmaksızın kursiyerin kuru değiştirilebilir.  

 

Kur atlama sınavı; 

a) Her kur tamamlandıktan sonra bütün kursiyerlere kur atlama sınavı uygulanır. 

b) Kur atlama sınavı dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceri alanında 

uygulanır. 

c) Her beceri 25 puan olmak üzere sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

ç) Kur atlama sınavında beceri alanlarının her birinden %50 (12,5 puan) başarılı olmak şartıyla 

60 ve üzeri puan alan kursiyerler ilgili kurda başarılı sayılır. 

d) Kur atlama sınavında 2 ve daha fazla beceri alanında %50’nin altında başarı gösteren 

kursiyerler sınavda doğrudan başarısız sayılır. Tek bir beceri alanında %50’nin altında başarı gösteren 

kursiyerlere sadece başarısız oldukları beceri alanında tekrar sınav hakkı tanınır.  

e) Kur sınavına mazeretsiz katılmayan kursiyerler başarısız sayılır. Mazereti  Yönetim Kurulu 

tarafından uygun görülen kursiyerlere mazeret sınavı hakkı verilir. 

f) Kur atlama sınavında kursiyerler başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. 

Tamamlayıcı Kurslar Haftalık Ders Saati Ders Saati Toplam Süre 

Akademik Türkçe 30 140 Saat 5 Hafta 

Konuşma Kulübü 30 60 Saat 2 Hafta 



g) Merkezde ileri seviye (C1) kurunu tamamlayan kursiyerlere kur atlama sınavı yapılmaz. 

Bunun yerine Türkçe dil yeterlik sınavı uygulanır. 

 

Türkçe dil yeterlik sınavı; 

a) Türkçe Dil Yeterlik Sınavı, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere 

uygulanır. 

b) Sınavda katılımcıların okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerisi olmak üzere dört temel 

dil becerisi ölçülür. 

c) Türkçe dil yeterlik sınavları, sınava girmek isteyen yeterli sayıda öğrenci sağlandığında ve 

kur (C1) öğretiminin bitiminde gerçekleştirilir. 

ç) Sınav tarihleri eğitim-öğretim yılının başında Yönetim Kurulunca belirlenir ve genel ağ 

sayfasında ilan edilir. 

d) Her beceri 25 puan olmak üzere sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

e) Sınavda beceri alanlarının her birinden en az % 50 (12,5 puan) oranında başarılı olma şartı 

vardır. 

f) Aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarına göre adayın yeterlik seviyesi belirlenir. 

Yeterlik Seviyesi Puan Aralıkları 

A1 0-29 

A2 30-54 

B1 55-64 

B2 65-70 

C1 71-88 

C2 89-100 

g) Toplam puanı 55’ten daha az olan adaylara “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmez.  

ğ) Sınav kurallarına aykırı hareket eden veya kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları 

iptal edilir. Sınavı iptal edilen adaylar SDÜTÖMER tarafından düzenlenen sınavlara 1 yıl boyunca 

başvuramaz ve giremez. 

h) Merkezde uygulanan sınavlar, Yönetim Kurulunca oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından 

hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir.  

ı) Merkezde uygulanan sınavlarda Yönetim Kurulunca oluşturulan ilgili komisyon tarafından 

incelenen ve onaylanan sorular kullanılır. 

i) Merkezde uygulanan sınavların sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde dilekçe 

ile itiraz edilebilir. Bu süreyi aşan itirazlar dikkate alınmaz. 

j) Sınav sonuçlarına itiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde ilgili kurullarda görüşülerek 

sonuçlandırılır ve öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.  

 

 

 

 

 

Ücretler 



MADDE 9 ‒ (1) SDÜTÖMER’in düzenleyeceği kurs ve sınavlarda kursiyerlerden veya 

kuruluşlardan alınacak ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(2) Kur atlama sınavında başarısız olan kursiyerler kur tekrarı için yeniden ücret ödemek 

zorundadır. 

(3) Türkçe dil yeterlik sınavı C1 kurunu merkezimizde tamamlayan kursiyerler için ücretsizdir. 

Sınava dışarıdan katılan adaylardan Yönetim Kurulunca belirlenen sınav ücreti alınır. 

(4) Kurs ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kabul edilen mazeretler 

dışında iade edilmez.  

(5) Çeşitli sebeplerle kursa gelmeyen ve devam şartlarını sağlamayan kursiyerler daha sonra 

herhangi bir hak iddia edemezler ve yatırılan ücret iade edilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Eğitici görevlendirme 

MADDE 10 ‒ (1) Merkezin yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde görevlendirilecek 

personel Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(2)Açılacak program/kurslarda ders saati ücreti karşılığında eğitici görevlendirilebilir. 

(3)Görevlendirilecek eğiticilerde dil eğitimi bölümlerinden mezun olması-ilgili dersleri almış 

olması- veya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olması şartı aranır. 

(4)Görevlendirilen eğiticiler Yönetim Kurulunca belirlenen görev, sorumluluk ve kurallar 

çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. 

 

Disiplin işleri 

MADDE 11 ‒ (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. SDÜTÖMER disiplin kurulu, 

SDÜTÖMER Yönetim Kuruludur. 

 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 12 ‒ (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Mali işler 

MADDE 13 ‒ (1) Merkezin mali iş ve işlemleri “2547 sayılı Kanunun değişik 58’inci maddesi 

uyarınca düzenlenen “Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmelik”in usul ve esaslarına göre yürütülür. 

Yürürlük 

MADDE 14 ‒ (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 ‒ (1) Bu yönerge hükümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


