T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği kurs, seminer, konferans, vb. eğitimöğretim faaliyetlerini ve bu programları bitirenlere verilecek sertifika ve diploma koşullarını
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesi ile
12/07/2016 tarih ve 29768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başarı Sertifikası: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin açmış olduğu Türkçe kurslarına katılarak gerekli devam ve başarı
şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi,
b) Çerçeve Belgesi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesini,
c) Dil Düzeyi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesine göre planlanan (A1, A2,
B1, B2, C1) eğitim programlarının her birini,
ç) Diploma Sınavı: C1 kuru sonunda yapılan kur sınavını,
d) Katılım Belgesi: Kur Sınavında başarısız olan ya da bir üst kura devam etmek
istemeyen kursiyerlere verilen ve devam ettiği en son kuru gösteren belgeyi,

e) Kur: Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı sonucuna göre kursiyerlerin
yerleştirildiği ve öğrenim göreceği kuru,
f) Kurs: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin açmış olduğu Türkçe kurslarını,
g) Kur Sınavı: Bir kuru başarıyla tamamlayan kursiyerin, bir üst kura geçişini sağlayan
sınavı,
ğ) Kursiyer: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde Türkçe kursuna katılanları,
h) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
ı) Müdür: Merkezin Müdürünü,
i) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,
k) Sınav Komisyonu: Sınav sorularının hazırlanmasından ve değerlendirilmesinden
sorumlu komisyonu,
l) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı: Adayların Türkçe dil düzeylerinin
belirlendiği ve sertifikalandırıldığı sınavı,
m) Türkçe Yeterlik Belgesi: “Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı” sonucunda
öğrencinin aldığı başarı puanını ve Avrupa Dil Portfolyosuna karşılık gelen başarı düzeyini
gösteren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Yeterlik Belgesini,
n) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,
o) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Türkçe Kursları Eğitim-Öğretimi ve Sınavı ile İlgili Esaslar
Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları
MADDE 5 – (1) Merkezin düzenleyeceği kurslar, en az 10 kişinin başvurusu ile açılır.
Başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar ise Yönetim Kurulunun onayı ile açılabilir.
(2) Merkezin düzenleyeceği kurslar örgün eğitimle gerçekleştirilir. Ancak Türkiye'ye
gelme imkânı bulunmayan ve Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan

eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi öğretilir. Çevrim içi yapılacak bu kurslara kayıtlı
öğrenciler de "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi"nin 14. Maddesinin 1,2,3 ve 4. bendlerinde geçen
hükümlerden sorumludur.
MADDE 6 – (1) Kursiyerler, mektupla veya şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir
kursa kayıtlarını yaptırabilirler.
(2) Yurt dışından kurs ücretlerini yatırarak başvuran kursiyerlere “Kabul Belgesi”
(Acceptans) yollanır.
MADDE 7 – (1) Kurs kayıtları için kursiyerlerden pasaport fotokopisi, kurs ücretinin
yatırıldığına dair banka dekontu ve iki adet vesikalık fotoğraf istenir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter tarafından onaylı kopyası kabul edilir.
(3) Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri
verilmez ve kursiyer kurs hakkını başkasına devredemez. Ancak parasını yatıran kursiyerler daha
sonra açılacak muadil kurslardan birine kayıt yaptırabilirler.
(4) Yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen bir sebeple kayıt olunan kurun ilk
haftasında kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Bu süre dışında kayıt dondurmak isteyen
kursiyerlerin başvuruları Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Devam
edilmeyecek kurs dönemi için ücreti iade edilmez.
(5) Kayıt dondurma en çok bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam
gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. Merkezden kaynaklanan bir nedenden dolayı kurs
açılamaması durumunda kursiyerin hakkı Yönetim Kurulu kararına göre kullandırılır. Dört aydan
uzun süreli kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için Türkçe Seviye Belirleme Sınavı yapılır.
(6) Ön kayıt yaptıran kursiyerler belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmazlarsa
herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Merkezin düzenlediği Türkçe kurslarına kayıt olan kursiyerlere geçici öğrenci belgesi
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar
Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı
MADDE 8 – (1) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı Merkezin uyguladığı,
yabancı uyruklu kursiyer ve öğrencilerin Türkçe bilme düzeylerini ölçen bir sınavdır.

(2) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı; “Okuma-Anlama”, Dinleme-Anlama”,
“Konuşma” ve “Yazma” alanlarında ayrı ayrı uygulanır.
(3) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavına girenlerin Türkçe düzeyleri, “Temel
Düzey (A1/A2)”, “Orta Düzey (B1/B2)” “İleri Düzey (C1/C2)” biçiminde belirlenir. Türkçe
Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavında alınan notların düzeylere göre karşılıkları şu şekildedir:

TABLO 1
DÜZEYLER

PUANLAR

A1

0-30

A2

31-45

B1

46-60

B2

61-75

C1

76-90

C2

91-100

(4) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavına katılmayan kursiyer ve öğrenciler,
Türkçe kurslarına A1 kurundan başlar.
(5) 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 Merkezin düzenlediği “Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet
Sınavı”na girer. Bu sınavdan 61 puan (B2) ve üzeri puan alan önlisans/ lisans öğrencisinin; 76
puan (C1) ve üzeri puan alan lisansüstü öğrencisinin Türkçesi yeterli kabul edilir ve Merkez
tarafından Türkçe Yeterlik Belgesi verilen öğrenci, kayıtlı olduğu bölümdeki/programdaki
eğitimine başlar. “Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı”ndan yeterli puanı alamayan
öğrenci; “Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı” puanı esas alınarak “Tablo 1”de
belirtilen düzeylere uygun olarak, Merkezin açmış olduğu “Türkçe Hazırlık Programı”na
yerleştirilir.
(6) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı ücretlidir. Bu ücretin miktarı her dönem
başında Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türkçe kurslarına ön kayıt yaptıranlar ile
dışarıdan gelen ve Türkçe dil düzeyini belgelemek isteyen adaylardan belirli bir kayıt ücreti
alınır. Fakat Merkezin açmış olduğu Türkçe kurslarına kesin kayıt yaptırmış kursiyerlerin ön

kayıt sırasında ödedikleri ücret, kurs ücretinden düşülür. Ayrıca Üniversitede eğitim dili Türkçe
olan bir bölüme/programa kayıt yaptıran, ancak Türkçesi yetersiz veya Türkçe yeterliğine ilişkin
muafiyeti/belgesi olmayan öğrencilerden de Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı için
herhangi bir ücret alınmaz.
(7) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı, dışarıdan gelen ve Türkçe dil düzeyini
belgelemek isteyenler için yıl içerisinde birkaç defa düzenlenebilir.
(8) Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı, Merkez tarafından oluşturulan bir
komisyon tarafından yapılır ve değerlendirilir.
(9) Sınav sonuçları Merkezin internet sayfasından duyurulur.
(10) Sınava giren kişilere, Türkçe düzeyini [Temel Düzey (A1 / A2), Orta Düzey
(B1 / B2), İleri Düzey (C1 / C2)] belirten yazılı bir belge verilir.
Sınavdan Muaf Olma
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen şartları Türkçe açısından sağlayan öğrenciler ile Yunus Emre Enstitüsü
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başarı belgesi sunan öğrenciler Türkçe Seviye Belirleme ve
Muafiyet Sınavından muaf olurlar.
Kur Sınavı
MADDE 10 – (1) Türkiye Türkçesi kurslarında kursiyerlere her kurun sonunda “Kur
Sınavı” uygulanır. Bu Kur Sınavında kursiyerlerin dört temel dil becerilerine yönelik (okumaanlama, dinleme-anlama, yazma, konuşma) sorular olup bu temel beceriler ayrı ayrı
değerlendirilir.
(2) Sınavlar, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Bir kursiyerin sınavdan başarılı olabilmesi için her bir dil becerisinden yeterli puanı
alabilmesi şarttır. Eğer tek bir dil becerisinden geçerli not alamazsa o sınavı yenilenir. Ancak
birden fazla dil becerisinde yeterli puanı elde edemezse aynı kuru tekrar etmek zorundadır.
(4)

Dört

ayrıntılandırılmıştır.

temel

beceriden

başarılı

sayılabileceği

durum

aşağıdaki

tabloda

TABLO 2
En Az

En Çok

Okuma-Anlama

15

25

Dinleme-Anlama

15

25

Yazma

15

25

Konuşma

15

25

Dil Becerisi

(5) Kur Sınavında başarısız olan ve kur tekrarı yapmak istemeyen veya Kur Sınavında
başarılı olduğu halde bir üst kura devam etmeyen ve bunu Merkeze yazılı olarak bildiren
kursiyerlere talep ettikleri takdirde en son devam ettikleri kuru gösteren bir “Katılım Belgesi”
verilir.
(6) Kur Sınavında başarılı olamayan kursiyerler aynı kuru tekrar etmek istediği takdirde
kur ücretini ödemekle yükümlüdür.
Diploma Sınavı
MADDE 11 – (1) Merkezin Türkçe Dil Programı sonunda yapılan Diploma Sınavına
sadece kur programını takip etmiş ve önceki kurlarda başarı sağlamış kişiler girebilir.
(2) Her bir beceriden (“Okuma-Anlama” “Dinleme-Anlama”, “Konuşma” ve “Yazma”)
en az 15 puan ve üstü, toplamda da 60 puan ve üstü not alan adaylar başarılı sayılır.
(3) Diploma Sınavında başarılı sayılanlara “C1” diploması verilir.
Başarı Sertifikası
MADDE 12 – (1) Merkezin açmış olduğu Türkçe kurslarına katılarak gerekli devam ve
başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere her bir kurun sonunda “Başarı Sertifikası” verilir.
Maddi Hata
MADDE 13 – (1) İlan edilen notlara maddi hata gerekçesiyle ilan tarihinden itibaren en
geç bir hafta içinde kursiyer tarafından Merkeze yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin
bitiminde ilan edilmiş notlar kesinleşir ve bu notlarda hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. Sınav
kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata tespit edilirse bu hata Sınav Komisyonu
Başkanı tarafından düzeltilir.

Devam Zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Kurslarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her kur için o kurun
toplam ders saati üzerinden %30’dan fazla devamsızlık yapan kursiyerler başarısız sayılır.
Ancak, raporlu olunan günler ve belgelendirilen mazeretli günler devamsızlıktan sayılmaz.
(2) Kursa kaydolduğu hâlde herhangi bir nedenle devam edemeyen adayların kurs ücreti
iade edilmez.
(3) Merkezden kaynaklanan nedenlerden ve resmi tatillerden dolayı iptal edilen kurs
saatleri telafi edilir.
(4) Devamsızlıktan kalan kursiyerler kur ücretinin yarısını ödeyerek o kuru tekrarlamak
zorundadır
Mazeret Sınavları
MADDE 15 – (1) Kabul edilebilir ve belgelendirilebilir mazeretleri sebebiyle sınava
giremeyen kursiyerler, ilgili resmi evrakla Merkeze yazılı olarak başvurur.
(2) Başvurunun, söz konusu mazeretin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde
yapılması gerekir.
(3) Başvurusu, Merkez tarafından uygun bulunan kursiyerler, Merkezin belirleyeceği
tarih ve yerde mazeret sınavına alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mali İşler
MADDE 16 – (1) Türkçe kursları için kursiyerlerden ve kuruluşlardan alınacak kurs
ücretleri ve yapılacak indirimler günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca tespit edilir.
(2) Merkezin muhasebe usulü ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı Kanunun değişik 58
inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” usul ve esasları uygulanır.
(3) Kurslarda ders ücreti karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen öğretim
elemanlarına ödenecek ders saat ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir.

Disiplin İşleri
MADDE 17 – (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri,
Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu yönergenin hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.

