
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ (TOGÜ TÖMER) 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 
Amaç 
 
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmek isteyen 

uluslararası öğrencilere, Türkçeyi ve diğer dilleri öğrenmek isteyenlere yönelik uygulanacak dil 

kurslarının planlanması, yürütülmesini, bu kurslara katılanlara verilecek sertifika koşullarının usul ve 

esaslarını belirlemek ve düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
Madde 2 - (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar esas alınarak, ön 

lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilere uygulanacak 

Türkçe kursları ile diğer dillerin öğrenilmesi için açılacak kurslara ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Yasal Dayanak 
 
Madde 3-  (1) Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
Madde 4 - (1) Bu yönergede geçen; 

 

a) Başarı Sertifikası: TOGÜ TÖMER’de açılan kurslara katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını 

yerine getirenlere verilen belgeyi, 

 
b)  Dil Düzeyi: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Belgesi’ne göre planlanan (A1, A2, B1, B2, C1,  
C2) eğitim programlarının her birini, 
 
c) Kur: Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucuna göre öğrencilerin yerleştirildiği ve öğrenim göreceği 

seviyeyi, 

 
ç)  Kursiyer:  TOGÜ TÖMER’de kursa katılanları, 
 
d)  Kurslar: TOGÜ TÖMER’in Türkçe ve diğer yabancı dil kurslarını, 
 
e) Müdürlük: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki TOGÜ TÖMER Müdürlüğünü 
 
f)  Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü, 



g)  Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu 
  

ifade eder.   
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları 

 
Madde 5- (1) TOGÜ TÖMER’in düzenleyeceği kurslara her düzeyden kursiyer 

katılabilir.  

 (2) Kayıtta istenecek belgeler TOGÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 (3)  Çeşitli nedenlerle kursa devam edemeyenlerin ödediği ücret iade edilmez, ancak 

haklı ve geçerli bir nedenle programa/kursa başlayamayanlar hakkında TOGÜ TÖMER 

Yönetim Kurulu karar verir. Kursta başarısız olup da aynı düzeyi tekrar etmek isteyen 

kursiyer, yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadır 

Düzeyler 
 

Madde 6 - (1) TOGÜ TÖMER’de Türkçe öğretimi aşağıdaki dil düzeylerine göre yapılır. 
 

1. Kur Temel Düzey I, A1 
 
2. Kur Temel Düzey II, A2 
 
3. Kur Orta Düzey I, B1 
 
4. Kur Orta Düzey II, B2 
 
5. Kur İleri Düzey I, C1 
 
6. Kur İleri Düzey II, C2 

Kurs Süresi 

Madde 7-  (1) Kurs süresi her bir düzey (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) için 

176 saattir. Her bir kur için dersler haftada 22 saat olmak üzere 8 haftada tamamlanır. 

 

KUR HAFTALIK DERS TOPLAM DERS TOPLAM SÜRE 

 SAATİ   

Temel Düzey l - A1 22 176 8 Hafta 

Temel Düzey ll - A2 22 176 8 Hafta 

Orta Düzey l - B1 22 176 8 Hafta 

Orta Düzey ll - B2 22 176 8 Hafta 

İleri Düzey l - C1 22 176 8 Hafta 

İleri Düzey ll - C2 22 176 8 Hafta 
 

 



Kurs Ücretleri 
 

Madde 8 
 

(1) TOGÜ TÖMER’in düzenleyeceği kurslar, ücretli veya ücretsiz olabilir.  

(2) TOGÜ TÖMER’in düzenleyeceği kurslar ücretliyse kurs ücreti TOGÜ TÖMER 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur.  

Kurslarda Okutulacak Dersler 

Madde 9-  (1) Öğrencilerin /kursiyerlerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Dinleme 

Becerisi, Okuma Becerisi, Konuşma Becerisi, Yazma Becerisi ve Dil Bilgisi 

derslerinden oluşan bir program uygulanır.  

(2) Türkçe öğretim kurslarında verilecek dersler, haftalık ders saatleri ve ders açma 

öğrenci yeter sayısı TOGÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite 

Yönetim Kurulu onayına sunulur.  

Devam-Devamsızlık ve Sınavlar 

Madde 10– (1) Kurslarda devam zorunluluğu bulunmaktadır.  Her bir kurdaki toplam ders 

saatinin % 15’inden fazla devamsızlık yapan öğrenciler devamsız ve başarısız kabul edilir. 

Bu öğrenciler kur sonu sınavına giremezler. 

 Madde 11 - (1) TOGÜ TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Yeterlilik Sınavı,  

Küçük Sınav, Ara Sınav,  Kur Sonu Sınavı.  

(2) Yeterlilik Sınavı:  

 a) Öğrencilerin / kursiyerlerin dil seviyelerini belirlemek amacıyla Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 

Belgesinde belirlenen seviyeler dikkate alınarak hazırlanan ve yılda iki kere yapılan bir sınavdır.  

b) Bu sınava TOGÜ TÖMER'de öğrenim görmeyip dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da 

girebilir.  

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda ayrı ayrı uygulanır: Dinleme Becerisi, Okuma Becerisi, 

Konuşma Becerisi,  Yazma Becerisi ve Dil Bilgisi.  

ç) Yeterlilik Sınavı’ndan 100 puan üzerinden en az 60 (B1) veya daha yüksek puan alanlar, başarılı 

olarak kabul edilirler ve kendi bölümlerinde eğitimlerine devam ederler. TÖMER Türkçe dil başarı 

belgesi (B1), Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı (B1) başarı belgesi sunan öğrencilerin bu 

sınava girmelerine gerek yoktur.  

d)Yeterlilik Sınavı, TOGÜ TÖMER Müdürlüğünün önereceği öğretim elemanları arasından 

oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır.  



e) Sınav sonuçları TOGÜ TÖMER’in Genel Ağ sayfasında duyurulur.  

(3) Küçük Sınav:  

a)   Kur içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavdır. 

 (4) Ara Sınav:   

a) TOGÜ TÖMER'de öğrenim gören öğrencilere / kursiyerlere uygulanan kur içi sınavdır. 

b) Her bir kurda, tarihi önceden haber verilerek en az bir ara sınav yapılır.  

c) Yönetim Kuruluna sağlık raporu sunan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavından 

yararlanmak isteyen öğrencilerin,  kur eğitimi sona ermeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en 

geç beş gün içinde kendisi veya bir yakını aracılığıyla TOGÜ TÖMER Müdürlüğüne dilekçe ile 

başvurmaları gerekir. Süresinde başvurmayan kursiyerler herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.  

ç) Ara sınavın dışında kalan sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilmez.  

d) Aynı ara sınav için birden fazla mazeret sınavı yapılmaz.    

(5) Kur Sonu Sınavı:  

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.  

b)  Kur başarı puanı küçük sınavların ortalamasının % 30’u, ara sınavın % 30’u ve kur sonu sınavının 

% 40’ı alınarak hesaplanır. Ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler bir üst kurda eğitimine devam 

ederler, başarısız olanlar ise o kuru tekrar ederler. 

c) İki yıl içerisinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri 

kesilir. 

Başarı Sertifikası 

 

Madde 12 – (1) TOGÜ TÖMER’de açılan kurslara katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine 

getiren kursiyerlere tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika verilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Disiplin İşleri 
 

Madde 13-  (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde 

belirtilen hükümler uygulanır. 
 

Mali İşler 
 

Madde 14- (1)- TOGÜ TÖMER’in düzenleyeceği Türkçe kursu, diğer kurslar ve sınavlar için 

kursiyerlerden ve kuruluşlardan alınacak ücretler günün şartlarına göre TOGÜ TÖMER Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur. 
 



(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. 

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 

 

Madde 15- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön 

Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır. 
 
Yürürlük Madde 16 - (1) Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 

Yürütme Madde 17 - (1) Bu yönerge hükümlerini TOGÜ TÖMER Müdürü yürütür. 
 

 

 


