
 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

 TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1 - 
Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına 

kaydolan Türkçe Hazırlık Programı öğrencileri ile Türkçe Sertifika Programına kaydolan 

kursiyerlerin Türkçe eğitim-öğretimi ile ilgili amaç, kapsam, dayanak, uygulama ve 

değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 

 

Tanımlar 
MADDE 2 - Bu yönergede adı geçen 

a) Üniversite : Üsküdar Üniversitesini, 

b) Rektör : Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

c) Rektörlük : Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünü, 

ç) Senato : Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

d) ÜSTÖMER : Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

e) TYS : Üsküdar Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavını 

f) STS  : Üsküdar Üniversitesi Türkçe Seviye Tespit sınavını 

g) AODK : Avrupa Ortak Dil Kriterlerini 

 

Kapsam 
MADDE 3 - Bu Yönerge, ÜSTÖMER tarafından yürütülecek olan Türkçe dil öğretimi ile ilgili 

usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 4 - 
Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 12, 14, 58’inci maddeleri,16/01/2013 

tarih ve 28530 sayılı resmî gazetede yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve 

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

MADDE 5 

(1) ÜSTÖMER’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kurlar, Avrupa Ortak Dil Kriterleri 

(AODK) doğrultusunda belirlenir. Kayıt işlemleri tamamlanmış olan öğrenciler, ÜSTÖMER’ 

deki uygulama ve şartları kabul etmiş olur. 

(2) ÜSTÖMER’de sınıf açılabilmesi için ilgili kurda okuyacak en az 7 öğrenci olması gerekir. 

(3) Türkçe hazırlık eğitiminde öğrenci başarı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yeterlik ve 

seviye tespit sınavları yapılır. Türkçe yeterlik sınavı, yetkin ve ileri düzey (B2-C1) seviyesi 

sorularından oluşur. Bu sınavda 100 üzerinden 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır. 

 



(4) Türkçe Seviye Belirleme Sınavında öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen düzeylere uygun 

kurlara ayrılarak eğitim görürler. 

 

Dil Düzeyi Puan Dil Düzeyi Puan 

A1 0-39 A2 40-49 

B1 50-59 B2 60-69 

C1 70-84 C2 85-100 

 

(5) Derslere devam zorunluluğu oranı %80’dir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci ara 

sınavlara ve kur bitirme sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır. 

 

(6) ÜSTÖMER’de eğitim süresi 1 yıldır. 1 yıl içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrenci 

eğitimini tekrar eder. 2 yıl içerisinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.   

 

(7) ÜSTÖMER’de kurlar; Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı (B1, B2), 

Yetkin Dil Kullanımı (C1, C2) şeklinde olup,  her kur 160  ders saatidir. Haftalık ders saatleri 

en az 20, en çok 30 saat olarak düzenlenir. 

(8) Öğrencilerin başarı değerlendirilmesi, ödevler (%20), ara sınavlar (%30) ve kur bitirme 

sınavlarına (%50) göre yapılır. 

(9) Kur bitirme sınavlarında 4 temel dil becerisinin her biri (okuma, yazma, dinleme, konuşma) 

100 puan üzerinden 25 puan olarak değerlendirmeye tabi tutulur. 

(10) A1 Kurunda 2 dil becerisinden 15 puanın altında alan öğrenci başarısız sayılır ve kur tekrarı 

yapar. A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarında herhangi bir yetenekten 15 puanın altında alan öğrenci 

başarısız sayılır ve kur tekrarı yapar. 

(11) Kur sonunda başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yaparlar. Aynı kuru iki kez tekrar 

ettiği halde başarısız olan öğrenci, ilgili dönemde seviyesine uygun sınıf varsa o sınıfa dahil 

edilir. Kuru iki tekrarda geçemeyen öğrenci kendisine tanınan öğrenim süresi içerisinde 

düzeyine ait bir sınıf açılmazsa bir hak talebinde bulunamaz.  

 

(12)Sınava katılmayan öğrencinin notu sıfır (0) olarak girilir. Mazeretini belgeleyen öğrenciye 

mazeret sınavına girme hakkı verilebilir. 

 

(13) Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden alınmış olan 

Türkçe yeterlik belgeleri ÜSTÖMER tarafından kabul edilir. 

 

(14) Özel kurumlardan Türkçe yeterlik belgesi alan öğrenciler ÜSTÖMER yeterlik ve seviye 

tespit sınavlarına alınır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük, Yürütme 

 

Madde 6 

 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve senato kararları 

uygulanır. 

 

(2) Bu yönerge 11.11.2021 tarihli, 2021-37 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 



 

(3) Bu yönerge Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 


