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TÖMER EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ
e-Sertifika sistemi üzerinden gerekli evrakı yükleyerek başvuru yapılır.
Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şahsen veya mektupla kesin kayıt işlemini
gerçekleştirmelidirler.

Kurs için başvuru esnasında adaylar
pasaport, kurs ücretinin yatırıldığına dair
dekont ve iki adet resim vermek zorundadır.
Ön kayıt yaptıran kursiyerler belirlenen
tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları
takdirde herhangi bir hak talep edemezler.
Çeşitli nedenlerle kursa gelmeyen
kursiyerlere ücretleri geri ödenmez.

TÖMER SINAV SÜRECİ

Yeni kayıt olan kursiyerler Türkçe seviye belirleme sınavına girmelidirler.
KUR SINAV SÜRECİ

Türkiye Türkçesi kurslarında kursiyerlere her kurun sonunda “Kur Sınavı”
uygulanır.
Kur Sınavında başarılı olamayan kursiyerler aynı kuru tekrar etmek istediği
takdirde kur ücretini ödemekle yükümlüdür.

Türkçe Seviye Belirleme ve Muafiyet Sınavı;
“Okuma-Anlama”, Dinleme-Anlama”,
“Konuşma” ve “Yazma” alanlarında ayrı
ayrı uygulanır. Sınavına katılmayan
kursiyer ve öğrenciler, Türkçe kurslarına A1
kurundan başlar.
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.
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DİPLOMA SINAV SÜRECİ
Merkezin Türkçe Dil Programı sonunda yapılan Diploma Sınavına sadece kur
programını takip etmiş ve önceki kurlarda başarı sağlamış kişiler girebilir

DEVAM ZORUNLULUĞU

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.

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.
MAZERET SINAVI
Kabul edilebilir ve belgelendirilebilir mazeretleri sebebiyle sınava giremeyen
kursiyerler, ilgili resmi evrakla Merkeze yazılı olarak başvurur.

Başvurunun, söz konusu mazeretin
bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde
yapılması gerekir. Başvurusu, Merkez
tarafından uygun bulunan kursiyerler,
Merkezin belirleyeceği tarih ve yerde
mazeret sınavına alınır.

Detaylı bilgi için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğini ve Yönergesini
incelemeniz tavsiye edilir.

