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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 

TÜRKÇE ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÖMER) 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim 

görmek isteyen uluslararası öğrencilere uygulanacak Türkçe Hazırlık Programı ile Türkçe ve 

diğer dillerde öğrenim görmek isteyen kursiyerlere yönelik dil kurslarına ilişkin amaç, kapsam, 

uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 

 Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, 

Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) yürütülen Türkçe ve diğer dillerdeki kursların 

eğitim-öğretim ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Yasal Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 12, 14, 58’inci 

maddeleri ile 22.04.2019 tarih ve 30753 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER Yönetmeliği 5’inci maddesinde yer alan hükümlere 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini, 

b) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Akademik birim: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Türkçe Öğretim, 

Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

d) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezini (TÖMER), 

e) İlgili Yönetim Kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Yönetim Kurulunu, 

f) TÖMER Müdürlüğü: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürlüğünü, 

g) Hazırlık Eğitimi: Öğrenim dili tamamen Türkçe veya yabancı dil olan programlarda 

öğrencinin devam etmek zorunda olduğu Türkçe ve diğer dillerdeki eğitimi, 



h) Program: Eğitim-öğretim süresi her kur 2 ay olmak üzere toplamda 10 ay olarak 

düzenlenmiş toplam 960 saat süreli “Temel Düzey A1/A2”, “Orta Düzey B1/B2” ve 

“İleri Düzey C1” seviyesindeki kur alanlarını, 

i) Seviye Belirleme Sınavı: Türkçe eğitimi almak için TÖMER’e başvuran 

kursiyerlerin seviyelerinin belirlendiği ve seviyelerine göre kurlara yerleştirildiği 

sınavı, 

j) Kur Atlama Sınavı: TÖMER’de öğrenim gören öğrencilerin her kurun sonunda bir 

üst kura geçmek için girdikleri sınavı, 

k) Sertifika Sınavı: TÖMER’de öğrenim gören öğrencilerin herhangi bir 

yükseköğrenim programı için istenilen düzeyde (B2/C1-İleri Düzey) Türkçe 

yeterliğine sahip olup olmadığını belirleyen sınavı, 

l) Türkçe Muafiyet Sınavı: Özel öğrencilerin (Türkçe Dil yeterliğini ölçmek ve 

TÖMER Türkçe hazırlık eğitimi almaktan muaf olmak için dışarıdan başvuran 

öğrenciler) talepleri hâlinde ücreti mukabilinde muhtelif tarihlerde yapılan sınavı, 

m) Başarı Belgesi: Türkçe lisans öğrenimi almak için Tokat Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi TÖMER’de açılan kurslara katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını 

yerine getirenlere B1/ B2 seviyeleri sonunda, Türkçe dışında bir dilde yüksek lisans 

ve doktora öğrenimi alacak kursiyerler için ise A2 seviyesi sonunda verilen belgeyi, 

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

B2, C1, C2) eğitim programlarının her birini, 

o) Kur: Türkçe Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre öğrencilerin yerleştirildiği ve 

öğrenim göreceği seviyeyi, 

p) Kursiyer: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’de kursa katılanları, 

q) Kurslar: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’in Türkçe ve diğer dillerdeki 

kurslarını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim 

 Eğitim-Öğretimin Amacı 

 MADDE 5-  

(1) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’de düzenlenen Türkçe kurslarının 

amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencileri 

ilgili öğretim kurumların talep ettiği düzeyde dil eğitimi vermektir.   

(2) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenmek isteyen 

kursiyerlere talep ettikleri düzeyde dil eğitimi verilmektedir. 

(3) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan 

hükümler doğrultusunda, Türkçe dışında başka dillerde de kurslar açılabilir. Bu kurslar; 

TÖMER Yönetim Kurulunun belirleyeceği kriterler ölçüsünde ve TÖMER’in yaptığı ikili 

antlaşmalar doğrultusunda sosyal gelişime katkıda bulunmak, toplumun dünyaya 

entegrasyonunu sağlamak amacıyla öğrencilere, resmi kurumlara, özel kuruluşlara ve STK’lara 

dönük olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’in belirleyeceği ücretler mukabilinde 

düzenlenebilir.  

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kabul ve Kayıt Şartları, Ücretler 

Kabul ve Kayıt Şartları  

MADDE 6 - (1) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’in açtığı dil kurslarına 

gerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri veya personeli, gerekse üniversite 

dışından her düzeyden kursiyer katılabilir. 

 (2) Kursiyerler, çevrim içi veya şahsen başvurarak istedikleri tarihteki bir kursa 

kayıtlarını yaptırabilirler.  

(3) Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran kursiyerlere ilgili yönetim kurulu 

kararınca belirlenen ücreti mukabilinde “Kabul Belgesi (Akseptans)” düzenlenir.  

 MADDE 7 - (1) Adayların kayıtları, TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

esaslara göre yapılır.  

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı kopyası kabul 

edilir.  

(3) Yönetim Kurulu tarafından başka bir belge istenmediği takdirde, kayıt için 

kursiyerlerden 2 adet vesikalık fotoğraf, Üniversite tarafından onaylı nüfus cüzdanı (yabancı 

uyruklulardan pasaport) kopyası ve ücretin yatırıldığına dair belge istenir.  

(4) Kayıt yaptıran ancak devam koşullarına uymayan veya kur sınavlarında iki kez 

başarısız olan kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri ödenmez. Yönetim Kurulu kararıyla 

geçerli sebebi bulunan kursiyerin ücreti yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısım iade 

edilebilir.  

(5) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’in düzenlediği kurslara kaydolan 

kişilere, resimli ve onaylı geçici öğrenci kimlik belgesi verilir. 

(6) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’e yapılan kurs veya sınav başvuruları 

TÖMER’in ilgili birimleri tarafından yönetilir, uygulanır ve sonuçlandırılır.  

(7) Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmayan ya da kayıt yaptırdıktan sonra 

derslere devam etmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler 

Kurs ve Sınav Ücretleri  

MADDE 8 - (1) Kursiyerlerden alınacak sınav ve kurs ücretleri, her kurs ve kur düzeyi 

için TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kursiyerler sınav ücretlerini ve kur 

ücretlerini belirlenen tarihlerde öder. Ödemesini yapmayan kursiyerler kursa devam edemez.   

(2) TÖMER Yönetim Kurulu, yapacağı sınavlar ve düzenleyeceği kurslarda ikili 

antlaşmalar doğrultusunda belirli sayı ve üzerindeki toplu başvurularda iskonto uygulayabilir.  

 Eğitim-Öğretim Süresi 

 MADDE 9- (1)Haftalık ders saatleri genel dil kurslarında en az yirmi, en çok otuz saat 

olarak düzenlenir 



(2) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’de Türkçe hazırlık eğitiminin süresi, 

“Temel Düzey A1” seviyesinden başlayanlar için C1 seviyesi sonuna kadar toplamda 960 

saattir. 

(3) Her kur düzeyinde haftada 24 saat olmak üzere toplam 192 saat ders verilir ve dersler 

8 hafta devam eder. Ancak TÖMER yönetimi açılacak kursun ve öğrenenlerin özelliklerine 

göre farklı kurs planlamaları yapabilir, ders saatlerini 30 saati aşmayacak şekilde artırabilir. 

 (4) Ara tatil, kur sonlarında yönetim tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır.  

 Devam Durumu 

 MADDE-10 (1) Türkçe kurslarına kayıtlı öğrencilerin izinli sayılmaları ve devam 

durumları ile ilgili işlemler TÖMER Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir. 

 (2) TÖMER Türkçe hazırlık kurslarında derslere % 85 oranında devam zorunluluğu 

vardır. Mazeretsiz olarak devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler kur sınavlarına ve 

sertifika sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar. Devamsızlık yapan öğrencilere uyarı 

niteliğinde bilgilendirme yapılır. Buna rağmen devamsızlık yapmaya devam eden öğrenciler 

hakkında tutanak tutularak TÖMER’le ilişikleri kesilir ve ilgili mercilere bilgi verilir.  

 (3) Derslere devam eden ancak başarısız olan öğrenciler; ücretini ödemek koşuluyla 

aynı kuru tekrar alabilir, açılması hâlinde yaz kursuna katılabilirler. Türkçe yaz kursuna ilişkin 

esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve internet sayfasında ilan edilir. 

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

haklı ve geçerli bir nedenle kursa başlayamayanlar hakkında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

TÖMER Yönetim Kurulu karar verir.  

 Sınav ve Değerlendirme 

 MADDE 11- (1) Türkçe hazırlık eğitimindeki başarı düzeyinin belirlenmesi amacı ile 

TÖMER’de öğrenim gören kursiyerlere seviye belirleme sınavı, kur atlama sınavı ve sertifika 

sınavı yapılır. TÖMER’de öğrenim görmeyen ancak dil yeterliğini belgelemek ve Türkçe 

hazırlıktan muaf olmak isteyen kişiler için ise Türkçe Muafiyet Sınavı uygulanır.  

 (2) Sertifika sınavı ile ilgili esaslar: 

 a) Kursiyerlerin Türkçe yeterlikleri, önceden belirlenen tarihlerde TÖMER tarafından 

yapılan sertifika sınavı (İleri Düzey-C1 düzeyi sonunda) ile belirlenir.   

 b)Türkiye’deki üniversitelerden alınmış olan yeterlik belgelerinin Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER tarafından onaylanması gerekir. 

 c) Sertifika Sınavında “İleri Düzey C1” seviyesinde 100 (yüz) tam puan üzerinden en 

az %70 başarı sağlanması esastır. Kursiyerin sertifika sınavında her beceriden (dinleme, 

konuşma, okuma, yazma) 100 (yüz) tam puan üzerinden en az %60 toplamda ise % 70 başarı 

sağlaması zorunludur. Sadece bir beceriden % 60 barajının altında kalan kişiye ilgili beceriden 

tekrar sınav hakkı sağlanır. Tekrar sınav yapılacak olan becerinin sınavı 3 gün içerisinde yapılır. 

Birden fazla beceriden 100 (yüz) tam puan üzerinden %  60 barajının altında kalan kişiye kur 

ücretini tekrar ödemek kaydıyla kur tekrarı hakkı verilir. Bu sınav sonunda, talep edilmesi 

durumunda öğrencilerin dil düzeyleri ayrıca resmî yazıyla belirtilir.  



 d) B2 kurunu başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgesi düzenlenir ve bu 

öğrenciler üniversitede kazandıkları bölümlere/programlara devam edebilirler. C1 kuruna 

devam eden öğrenciler için kur sonunda sertifika sınavı yapılır ve başarılı öğrenciler için Türkçe 

yeterlik belgesi düzenlenir. Tezini Türkçe dışında bir dilde hazırlayacak olan yüksek 

lisans/doktora öğrencileri için A2 seviyesini başarıyla tamamlamak yeterlidir. Bu öğrenciler 

için A2 seviyesi sonunda başarı belgesi düzenlenir. Bu öğrenciler, A2 kuru sonunda 

kazandıkları yüksek lisans/doktora programına devam edebilirler.  

 (3) Seviye belirleme sınavı ile ilgili esaslar: 

 a) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmek isteyen kursiyer 

adayları, talep etmeleri halinde seviye belirleme sınavına alınarak düzeylerine uygun kurlara 

yerleştirilirler. Seviye belirleme sınavı sonucuna göre kurlar 100 (yüz) tam puan üzerinden 

alınan aşağıdaki ortalama puanlara göre oluşturulur. TÖMER’de öğrenci olmayan yabancı 

uyruklu kişiler de ücreti mukabilinde seviye belirleme sınavına girebilir.  

 

Karşılık Gelen Dil Düzeyi Puan Değeri Karşılık Gelen Dil Düzeyi Puan Değeri 

A1-Kuru 00-39 A2-Kuru 40-49 

B1-Kuru 50-59 B2-Kuru 60-69 

C1-Kuru 70-100   

  

 (4) Kur atlama sınavlarıyla (Ara sınavlar) ile ilgili esaslar: 

 a) Türkçe hazırlık eğitimi süresince uygulanan programlarda kur düzeylerine göre 

belirlenen tarihlerde kur sınavları uygulanır. Kur atlama sınavları; öğrencinin okuma, yazma, 

konuşma ve dinleme becerilerini ölçecek biçimde planlanır. Kur atlama sınavında başarılı 

olamayan öğrenciler aynı kuru bir kez daha tekrar ederler. Aynı kurun tekrarında da başarılı 

olamayan öğrencilerin TÖMER’den kaydı silinir. Kur atlama sınavlarından öğrencinin her 

beceriden (dinleme, konuşma, okuma, yazma) 100 (yüz) tam puan üzerinden en az % 60 başarı 

sağlaması gerekir.  

 (5) Türkçe muafiyet sınavı ile ilgili esaslar: 

 a) Özel öğrencilerin (Türkçe Dil yeterliğini ölçmek ve TÖMER Türkçe hazırlık eğitimi 

almaktan muaf olmak için dışarıdan başvuran öğrenciler) Türkçe seviyeleri, talepleri hâlinde 

ücreti mukabilinde muhtelif tarihlerde yapılan Türkçe Muafiyet Sınavı ile belirlenir. Bu sınava 

başvuranların Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Türkçe hazırlıktan muaf olmaları için 100 

(yüz) tam puan üzerinden en az %60 başarı sağlamaları gerekir. Türkçe muafiyet sınavından 

başarılı olan öğrencilere başarı belgesi düzenlenir ve bu öğrenciler kazandıkları 

bölümlere/programlara devam edebilirler. 

 b) Türkçe Muafiyet Sınavları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER 

Müdürlüğünün önereceği öğretim elemanları arasından oluşturulan bir komisyon tarafından 

yapılır. 

 (6) Sertifika sınavı hariç (C1 sonunda TÖMER öğrencilerine yapılan sınav) sınavların 

tamamından öğrencinin her beceriden (dinleme, konuşma, okuma, yazma) 100 (yüz) tam puan 



üzerinden en az % 60 başarı sağlanması gerekir. Sadece bir beceriden % 60 barajının altında 

kalan kişiye ilgili beceriden tekrar sınav hakkı verilir. Tekrarlanacak olan becerinin sınavı 3 

gün içerisinde yapılır. Birden fazla beceriden 100 (yüz) tam puan üzerinden %  60 barajının 

altında kalan kişiye kur ücretini tekrar ödemek kaydıyla kur tekrarı hakkı verilir.  C1 kuru 

sonunda yapılacak olan sertifika sınavında ise öğrencinin 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 

%70 başarı sağlaması esastır. 

(7) Sınava girmeyen öğrencinin notu sıfır (0) olarak belirlenir. Geçerli bir belge ile 

mazeretini TÖMER yönetimine bildiren ve bunu ispat eden öğrenciye yeniden sınav hakkı 

verilebilir. 

(8) Mazeret sınavı ile ilgili esaslar: 

 a) Mazeretler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 

koşullar çerçevesinde değerlendirilir. 

 (9) İki yıl içerisinde Türkçe hazırlık eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin üniversite 

ile ilişikleri kesilir. 

 Başarı Notu 

 MADDE 12- (1) TÖMER’de sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.  

 (2) Kur sınavlarında (A1,A2, B1, B2) başarılı olunabilmesi için gerekli puan başarı notu 

100 (yüz) tam puan üzerinden en az % 60’tır. Her beceriden (dinleme, konuşma, okuma, yazma) 

100 (yüz) tam puan üzerinden en az %60 toplamda ise yine % 60 başarı sağlanması gerekir. 

Toplam puan, dört beceriden elde edilen puanların aritmetik ortalaması ile hesaplanır. Herhangi 

bir dil becerisinden başarısız olan öğrenciler o dil becerisinden yeniden sınava alınır. İki veya 

daha fazla dil becerisinden başarısız olan kursiyerler o kuru tekrar ederler.   

 (3) C1 düzeyinde başarılı olmak ve başarı belgesine hak kazanmak için gerekli puan 

başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden en az % 70’tir. Her beceriden (dinleme, konuşma, 

okuma, yazma) 100 (yüz) tam puan üzerinden en az %60 toplamda ise % 70 başarı sağlanması 

gerekir. 

(4) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde bölümlerine devam etmek üzere Türkçe 

hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerin Diller İçin Ortak Başvuru Metnine göre 

B2 düzeyinde dil yeterliğine sahip olduğu kabul edilir ve ilgili kursiyerler B2 düzeyinde başarı 

belgesi almaya hak kazanır. Kursiyerlere veya talep eden kişilere uygulanan sınavlarda C1 

düzeyinde başarı sağlanması durumunda sertifika düzenlenir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin İşleri 

MADDE 13- (1) Kursiyerlerin kurslardaki disiplinsiz davranışları hakkında 

Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim-

Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler uygulanır. 

 



Mali İşler 

MADDE 14- (1)- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER’in düzenleyeceği Türkçe 

kursu, diğer kurslar ve sınavlar için kursiyerlerden ve kuruluşlardan alınacak ücretler günün 

şartlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulunun 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 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 

 


