


ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ (ODÜ-TUYAM) EĞİTİM-ÖĞRETİM 

PROGRAMLARI YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç  
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin (ODÜ-TUYAM) eğitim, öğretim ve sınav faaliyetlerinin 
yürütülmesi için gerekli ilke ve yöntemleri belirlemektir. 

Kapsam  
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Türkçe dil kurslarının türleri, süreleri ve içerikleri, bu 
kurslara ait düzeyler, kurlar; kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt 
koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs 
dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türleri, içerikleri ve 
uygulanma süreçleri, kurs sonunda düzenlenecek belgeler gibi eğitsel konuları 
kapsamaktadır.   
Yasal Dayanak 

Madde 3- (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. ve 14. 
Maddelerine göre kurulan ve 01.12. 2014 tarih ve 29192 Sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren ODÜ-TUYAM Yönetmeliği’nin 5. maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;  

a) ADP: Avrupa Dil Portfolyosunu  
b) Başarı Sertifikası: Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde açılan Türkçe dil kurslarına katılarak gerekli devam ve başarı 
şartlarını yerine getirenlere verilen belgeyi, 

c) Çerçeve Belgesi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesini, 
ç) Dil Düzeyi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’ne göre planlanan 
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) eğitim programlarının her birini, 
d) Diploma Sınavı: C1 düzeyini tamamlayan kursiyere uygulanan sınavı, 

e) Diploma: Diploma Sınavında başarılı olanlara verilen belgeyi, 
f) Katılım Belgesi: Sertifika ve Diploma Sınavlarında başarısız olan kursiyerlere 
devam ettiği kursu belirten belgeyi, 
g) Kur: Türkçe Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre öğrencilerin yerleştirildiği 
ve öğrenim göreceği kuru, 
h) Kur Sınavı: Bir kuru başarıyla tamamlayan kursiyerin, bir üst kura geçişini 
sağlayan sınavı, 
ı) Kurslar: ODÜ-TUYAM’ın Türkçe dil kurslarını, 

i) Kursiyer: ODÜ-TUYAM’da kursa katılanları, 
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j) Müdürlük: Ordu Üniversitesi bünyesindeki ODÜ-TUYAM Müdürlüğünü, 
k) ODÜ-TUYAM: Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezini, 
l) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü, 

m) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu, 
n) Seviye Belirleme Sınavı: Kursa yeni başlayan kursiyerin Türkçe dil düzeyini 
belirleyen sınavı, 
o) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

ö) Üniversite: Ordu Üniversitesini 
p) Yönetim Kurulu: Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kurslara Kabul ve Kayıt Şartları 

Kurslara Kabul 
Madde 5-  (1) ODÜ-TUYAM’ın düzenleyeceği Türkçe dil kurslarına yurt içinden ve 
yurt dışından tüm kursiyerler katılabilir.  
Kayıt Şartları 

Madde 6- (1) Kursiyerlerin kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve ODÜ-TUYAM 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.  

(2) Kurs kayıtları için kursiyerlerden 5 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi 
(yabancı uyruklulardan pasaport kopyası) ile kurs ücretinin yatırıldığına dair banka 
dekontu istenir. Üniversitemize öğrenci olarak kabul edilen yabancı uyruklulardan 
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan öğrenci kabul belgesi 
istenir.  
(3) Sağlık, olağanüstü hâl, vefat gibi belgelendirilebilen ve ODÜ-TUYAM Yönetim 
Kurulunca kabul edilen mazeretler dışında kursa gelemeyen kursiyerlerin ödedikleri 
kurs ücretleri geri ödenmez.  

(4) Belirlenen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar herhangi bir hak iddia 
edemezler.  

(5) Üniversitemiz öğrencisi olmayıp ODÜ-TUYAM’ın kurslarına kayıt olanlara 
misafir öğrenci kartı verilir. 

(6) Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran kursiyerlere ‘Kabul Belgesi’ 
yollanır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar 
Türkçe Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı 

Madde 7- (1) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sınav Komisyonu, Merkezin 
yaptığı sınavları hazırlamak ve yürütmekle yükümlüdür. 
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(2) Seviye Belirleme Sınavları, Kur Sınavları, Sertifika Sınavları, Diploma Sınavları 
ve Uzaktan Dil Sınavları olmak üzere beş farklı sınav uygulanabilir. 

(3) Sınavlar; Dinleme-Anlama, Okuma-Anlama, Sözlü Anlatım ve Yazılı Anlatım 
becerilerini kapsayan dört bölümden oluşur. 

Madde 8- (1) Adaylar, Avrupa Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’nde belirlenen 
çerçeveye göre hazırlanan Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu 
sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 (Yetmiş) veya daha yüksek puan alanlar, 
başarılı olarak kabul edilir. 70 (Yetmiş) puandan daha az puan alanlar, aldıkları puana 
göre Türkçe yeterlilik düzeyleri belirlenir ve düzeylerine uygun kurlara yerleştirilirler.  
(2) Temel, Orta ve İleri düzey kurları için ayrı ayrı sınav yapılır. Yönetim Kurulu 
tarafından her kur için ‘Sınav Komisyonu’ kurulur. Sınav komisyonları en az üç 
kişiden oluşur. Merkez Müdürü veya Müdür Yardımcısı Sınav Komisyonu’na 
başkanlık eder. Sınav Komisyonu sınav kâğıtlarını değerlendirdikten sonra, not 
çizelgeleriyle birlikte Merkez Müdürüne teslim eder.  

(3) Kursiyerler, Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre aşağıdaki tabloda belirlenen 
kurlardan birine yerleştirilirler. 

 

DİL DÜZEYİ PUAN 

İler Düzey 
C 

C2 90-100 

C1 80-89 

Orta Düzey 
B 

B2 70-79 

B1 60-69 

Temel Düzey 
A 

A2 50-59 

A1 20-49 

 

(4) Devlet Üniversitelerine bağlı TÖMER ile Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik 
Sınavları’ndan alınan C1 düzeyi başarı belgelerini sunan öğrenciler, Türkçe Yeterlik 
Sınavı’ndan muaf olurlar.  
(5) ODÜ-TUYAM, düzeylere göre Türkçe kurslarının süre ve saatlerini aşağıdaki 
tabloda gösterildiği şekliyle programlar.  

 

KUR  HAFTALIK 
DERS SAATİ  

TOPLAM DERS  TOPLAM SÜRE  

Temel Düzey I - Al  30  180  6 Hafta  
Temel Düzey II -A2  30  180  6 Hafta  
Orta Düzey I - B1  30  180  6 Hafta  
Orta Düzey II- B2  30  180  6 Hafta  
İleri Düzey I - C1  30  180 6 Hafta  
İleri Düzey II-C2 30 180 6 Hafta 
 
(6) Yaz döneminde kısa süreli, yoğunlaştırılmış dil kursları açılabilir. 
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(7) ODÜ-TUYAM’ın yaptığı Düzey Belirleme Sınavı 4 (dört) ay geçerlidir. 
Kurs ücretleri   

Madde 9- (1) ODÜ-TUYAM’ın düzenleyeceği kurslar, Yönetim Kurulu kararıyla 
ücretli veya ücretsiz olabilir. 

(2) Kurs ücretleri, ODÜ-TUYAM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
(3) ODÜ-TUYAM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı ücretli olup bu ücret kayıt 
yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara seviye belirleme 
sınav ücreti iade edilmez. 

(4) Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri hiçbir 
suretle iade edilmez. Ancak bu kursiyerler daha sonraki kurslardan herhangi birine 
devam edebilirler. Kayıt ücretindeki farklar ayrıca kursiyerden talep edilir. 
(5) Sertifika ve diploma sınavlarına kursiyerler dışında katılacak olanlar, Yönetim 
Kurulu Kararı ile belirlenen ücreti öderler. 
(6) Kurs ücretinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler, kurs başlamadan en az 15 (on 
beş) gün önce Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir. 
Kurslarda Okutulacak Dersler  

Madde 10- (1) Öğrencilerin dil düzeyleri tespit edilerek, Anlama (dinleme-okuma), 
Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım) ve Dil Bilgisi 
dersleri verilir.   
Kurslarda Kullanılacak Kitap ve Materyallerin Hazırlanması ve Seçimi  

Madde 11- (1) Kurslarda kullanılacak ders materyallerinin hazırlanması ve seçimi ile 
ilgili esaslar ODÜ-TUYAM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Ölçme ve Değerlendirme  
Madde 12- (1) Türkçe dil kurslarında öğrencilere her kurun sonunda düzey sınavı 
uygulanır. Bu düzey sınavında öğrencilerin dört dil becerilerine yönelik sorular olup 
bu temel beceriler ayrı ayrı değerlendirilir. 

(2) Sınavlar, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
(3) Bir öğrencinin sınavdan başarılı olabilmesi için her bir dil becerisinden yeterli 
puanı alabilmesi şarttır. Eğer tek bir dil becerisinden geçerli not alamazsa o sınavı bir 
kez yenilenir. Ancak birden fazla dil becerisinde yeterli puanı elde edemezse aynı 
kuru tekrar etmek zorundadır. 
 (4) Dört temel beceriden başarılı sayılabileceği durum aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.    
 
Dil Becerisi En düşük puan  En yüksek puan  
Okuma-Anlama  20 25 
Dinleme-Anlama  20 25 
Yazılı Anlatım  15 25  
Sözlü Anlatım  15 25 
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(5) Sınavlara geçerli bir nedenle katılamayanlar ve nedenlerini yazılı olarak 
belgeleyenler için sınav bitiminden sonra öğrencinin yazılı talebi doğrultusunda 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen uygun bir tarihte yeni bir sınav yapılır. 
(6) Ara ve dönem sonu sınavlarının sonuçları, yapıldıkları tarihten itibaren en geç 
yedi gün içerisinde ilan edilir. 
Sınav sonucuna itiraz 

Madde 13- (1) İlan edilen notlara ilan tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
öğrenci tarafından Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin 
bitiminde ilan edilmiş notlar kesinleşir ve hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz, yeniden 
incelemeye tabi tutulmaz. Sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata 
tespit edilirse bu hata ‘Sınav Komisyonu’ tarafından düzeltilir. 
Devam Zorunluluğu 

 Madde 14- (1) Türkiye Türkçesi ve diğer dil kurslarında devam zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bir akademik yarıyıl içinde derslere %15 oranında devam etmeyen 
kursiyer sınavlara alınmaz ve o kurdan başarısız sayılır. Sürekli devamsız olan ve 
Öğrenim Meşruhatlı Vize ile Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin durumu, 
Rektörlük Makamı kanalı ile ilgili makamlara bildirilir. Ancak, resmî kurumlardan 
alınan hastalık raporu ile resmî izinli günler devamsızlıktan sayılmaz.   

(2) Kursa devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğretim 
elemanı her kursun sonunda devam çizelgelerini Müdürlüğe teslim eder. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sertifika, Diploma, Katılım Belgesi, Kurs Tekrarı ve Kayıt Silme 
Sertifika, Diploma ve Katılım Belgesi 

Madde 15- (1) Temel Düzey A1 veya A2’yi bitirenlere ‘Temel Düzey A1 veya A2 
Türkçe Dil Sertifikası’, Orta Düzey B1 veya B2’yi bitirenlere ‘Orta Düzey B1 veya 
B2 Türkçe Dil Sertifikası’, İleri Düzey C1’i bitirenlere ‘İleri Düzey Türkçe Dil 
Sertifikası’ ve İleri Düzey C2’yi bitirenlere ‘Türkçe Dil Diploması’ verilir. Merkezin 
dil kurslarına devam eden, ancak Sertifika ve Diploma sınavlarında başarısız olan 
kursiyerlere, devam ettiği kursu belirten ‘Türkçe Dil Kursu Katılım Belgesi’ verilir. 

Kur Tekrarı 
Madde 16- (1) Kursiyerler, kayıtlı oldukları kurda başarısız olduğu takdirde aynı 
kuru tekrarlamak zorundadır. 
Kayıt Silme 

Madde 17- (1) Kursiyerin, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği’nde sayılan ‘Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma’ cezasını gerektiren 
disiplin suçlarından birini işlemesi, 

(2) Kurs kayıt ücretini ödememesi, 
(3) Kopya çekmesi veya kopya çekmeye teşebbüste bulunması, 

(4) Kursun düzenini bozacak fiil ve hareketlerde bulunması hallerinde Yönetim 
Kurulu kararıyla kursla ilişkisi kesilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Disiplin İşleri 

 Madde 18- Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Ordu Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde 
belirtilen hükümleri uygulanır.   
Mali İşler 

Madde 19-  (1) Türkçe dil kursları için kursiyerlerden veya kuruluşlardan alınacak 
kurs ücretleri günün şartlarına göre her kurs için ODÜ-TUYAM Yönetim Kurulunca 
tespit edilir.  
(2) Türkçe dil kurslarına katılan kursiyerler kurs ücretlerini Ordu Üniversitesi Döner 
Sermaye hesabına yatırmakla yükümlüdür. 
(3) ODÜ-TUYAM’ın malî hususlarında, ODÜ Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü’nün usul ve esasları uygulanır. 
(4) Kurslarda ders ücreti karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen öğretim 
elemanlarına ödenecek ders saat ücretleri ile yönetici payları ilgili mevzuat 
hükümlerine göre ODÜ-TUYAM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

Yönergede düzenlenmeyen hususlar 
Madde 20- (1) Yönerge’de hüküm bulunmayan durumlarda Yönetim Kurulu 
Kararları geçerlidir. 
Yürürlük  

Madde 21- (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.   

Yürütme  
Madde 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

	  


