
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜRKÇEM) 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim 

görmek isteyen uluslararası öğrencilere uygulanacak Türkçe hazırlık programına ve Türkçe 

öğrenmek isteyen yabancılara yönelik Türkçe kurslarına ilişkin esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar esas 

alınarak, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim görmek isteyen uluslararası 

öğrencilere uygulanacak Türkçe hazırlık programına ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara 

yönelik Türkçe kurslarına ilişkin hükümleri kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci 

maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14’üncü maddesi ile 

4/7/2017 tarih ve 301114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Aksaray Üniversitesini  

b) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu, 

ç) TÜRKÇEM: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini 

d) Müdürlük: TÜRKÇEM Müdürlüğünü, 

e) Yönetim Kurulu: TÜRKÇEM Yönetim Kurulunu, 

f) Kurs: TÜRKÇEM’in Türkçe kurslarını, 

g) Kursiyer: TÜRKÇEM’de kursa katılanları, 



ğ) Kur: Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre kursiyerlerin yerleştirildiği 

ve öğrenim göreceği kuru, 

h) Başarı Sertifikası: TÜRKÇEM’de açılan kurslara katılarak gerekli devam ve başarı 

şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi, 

ı) Çerçeve Belgesi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesini, 

i) Dil Düzeyi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’ne göre planlanan (A1, A2, B1, 

B2, C1) eğitim programlarının her birini ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Dil Kursları Eğitim-Öğretimi ve Sınavı İle İlgili Esaslar 

 

Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları 

MADDE 5- (1) TÜRKÇEM’in düzenleyeceği kurslar en az 8 kişinin başvurusu üzerine açılır. 

Kurs kayıtları için kursiyerlerden pasaport fotokopisi, banka dekontu ve iki adet fotoğraf 

istenir.  

 

Türkçe Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı  

MADDE 6- (1) Kursiyerler, Çerçeve Belgesinde belirlenen seviyeye göre hazırlanan Türkçe 

Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav dinleme, yazma, okuma ve 

konuşma alanlarında ayrı ayrı uygulanır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 70 veya daha fazla 

alanlar başarılı kabul edilir. 69 veya daha az puan alanlar, aldıkları puana göre Türkçe hazırlık 

programındaki kurlara aşağıdaki gibi yerleştirilirler. 

 

Temel Düzey 

A1 0-29 

A2 30-39 

Orta Düzey 

B1 40-49 

B2 50-59 

İleri Düzey C1 60-69 

 

Sınavdan Muaf Olma 

MADDE 7- (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 kursiyerler, Türkiye’deki 

üniversitelerden aldıkları başarı belgesini sunan kursiyerler ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe 



Yeterlik Belgesi sunan kursiyerler TÜRKÇEM’in yapacağı Türkçe Yeterlik ve Seviye 

Belirleme Sınavından muaf olurlar. 

 

Kur Sistemi  

MADDE 8- (1) TÜRKÇEM’de kurs dönemleri aşağıdaki gibidir. Talep olması hâlinde yazın 

da kurs açılabilir.  

Kur Haftalık ders saati Toplam ders saati Toplam süre 

Temel Düzey I - A1 30 180 saat 6 hafta 

Temel Düzey II - A2         30 180 saat 6 hafta 

Orta Düzey I - B1           30 180 saat 6 hafta 

Orta Düzey II - B2           35 210 saat 6 hafta 

İleri Düzey I - C1            35 210 saat 6 hafta 

Toplam 960 saat 30 hafta 

 

Kurslarda Okutulacak Dersler 

MADDE 9- (1) Kursiyerlere dil düzeylerine göre okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil 

bilgisi dersleri verilir. 

 

Ölçme ve Değerlendirme 

MADDE 10- (1) Türkçe kurslarında kursiyerlere her kurun sonunda kur bitirme sınavı 

uygulanır. Her alan için ayrı sınav yapılır. Sınavlar, yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir.  

(2) Kur bitirme sınavında kursiyerlere 5 alana yönelik sorular sorulur.  

(3) Bir kursiyerin sınavda başarılı sayılabilmesi için her bir alandan en az 10 puan almak 

şartıyla toplam en az 60 puan alması gerekir.  

(4) Sadece bir alandan yeterli puanı alamayan kursiyerler, toplam 65 puan veya üzeri almaları 

durumunda başarılı sayılır. Sadece bir alandan yeterli puanı alamayan ve toplam puanı da 65’i 

bulmayan kursiyerler aynı kuru tekrar etmek zorundadır.  

(5) Birden fazla alandan yeterli puanı elde edemeyen kursiyerler aynı kuru tekrar etmek 

zorundadır. 

 

Kur Tekrarı  

MADDE 11- (1) Kur bitirme sınavında başarısız olan kursiyerler veya devamsızlıktan kalan 

kursiyerler kur ücretini ödeyerek o kuru tekrarlamak zorundadır. 



 

Başarı Sertifikası 

MADDE 12- (1) TÜRKÇEM’in kurslarına katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine 

getiren kursiyerlere Başarı Sertifikası verilir.  

 

Maddi Hata  

MADDE 13- (1) İlan edilen notlara maddi hata gerekçesiyle ilan tarihinden itibaren en geç 5 

(beş) iş günü içinde kursiyer tarafından TÜRKÇEM Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz 

edilebilir. Bu sürenin bitiminde ilan edilmiş notlar kesinleşir ve 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) TÜRKÇEM’den kaynaklanan nedenlerden ve resmi tatillerden dolayı iptal edilen kurs 

saatleri telafi edilir. 

(4) Devamsızlıktan kalan kursiyerler kur ücretini ödeyerek aynı kuru tekrarlamak zorundadır. 

 

Mazeret Sınavları 

MADDE 15- (1) Kabul edilebilir ve belgelendirilebilir mazeretleri sebebiyle sınava 

giremeyen kursiyerler, ilgili resmi evrakla Müdürlüğe yazılı olarak başvurur. 

(2) Başvurunun, söz konusu mazeretin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içinde yapılması 

gerekir. 

(3) Başvurusu, Müdürlük tarafından uygun bulunan kursiyerler, Müdürlüğün belirleyeceği 

tarih ve yerde mazeret sınavına alınır. 

 

  



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin İşleri 

MADDE 16- (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında 18/8/2012 tarihli ve 

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliğinde ve Aksaray Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. 

 

Mali İşler 

MADDE 17- (1) Kurs ücretleri günün şartlarına göre her kur için Yönetim Kurulunca veya 

TÜRKÇEM Müdürlüğünce 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. 

 

Geçiş Hükmü 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2017 yılından önce TÜRKÇEM’e kayıt yaptıran ve şartlı başarılı 

olan öğrenciler başarılı sayılır. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge 

MADDE 18- (1) 03.01.2018 tarihli ve 2018/01-05 sayı ile Senato tarafından kabul edilen 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKÇEM) Eğitim-Öğretim Yönergesi 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Aksaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümleri, Aksaray Üniversitesi Rektörü adına TÜRKÇEM 

Müdürü tarafından yürütülür. 


