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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

YÖNERGESİ  

  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

  

  

Amaç:  

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

  

Kapsam:  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

tarafından yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar. 

  

Dayanak:  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı 

kanunun 6. Maddesi, Iğdır Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Esasları ve Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği’nin 5. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

  

Tanımlar:  

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma  

Merkezini (TÖMER),  

b) Müdür: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,  

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,  

ç) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu 

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, , 

d) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

e) Kurs: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen kursları, 

f) Kursiyer: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce düzenlenen kurslara 

katılanları, 

g) Kur: Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre kursiyerlerin yerleştirildiği ve öğrenim göreceği eğitim 

programını,  

h) Dil Düzeyi: Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’ne göre planlanan (A1, A2, B1, B2, C1, 

C2) eğitim programlarından her birini, 

i) Sertifika: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan kurslara 

katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere verilen belgeyi, 

j) Seviye Belirleme Sınavı: Iğdır Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görecek 

yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan sınavı,  

k) Türkçe Yeterlik Sınavı: Iğdır Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezince yapılan 

Türkçe Yeterlik Sınavı’nı, ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM  

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar  

  

Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları: 

  

MADDE 5– (1) Iğdır Üniversitesi TÖMER’e; Iğdır Üniversitesine yurt dışından başvurup kabul 

alanlar, üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler, Iğdır 

Üniversitesine gelen yabancı uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılar ile Türkçe 

öğrenmek isteyen diğer kişiler kayıt yaptırabilir.  Kurslara kayıt olan kursiyer, Iğdır Üniversitesi 

TÖMER’deki bütün uygulama ve şartları kabul etmiş olur. 

(2) Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi sunamayan 

adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Iğdır Üniversitesi TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik 

Sınavı sonucuna göre belirlenir.   

 (3) Kurs kayıtları için kursiyerlerden (resmi-özel) 3 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği veya 

yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi ve kayıt ücretinin yatırıldığına dair makbuz istenir.  

(4) Kursiyerler şahsen veya posta yoluyla kayıt yaptırabilirler.  

(5) Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri verilmez ve 

kursiyer kurs hakkını başkasına devredemez.  

(6) Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen bir gerekçe sebebiyle kayıt olunan kurun ilk 

haftasında kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Bu süre dışında kayıt dondurmak isteyen kursiyerlerin 

başvuruları Yönetim Kurulunca görüşülür ve karara bağlanır. Devam edilmeyecek kurs dönemi için 

ücret iade edilmez. 

(7) Kayıt dondurma en fazla bir yıl geçerlidir. Bu süre zarfında kurs ücretlerine zam gelirse, 

kursiyerden ücret farkı alınır. Iğdır Üniversitesi TÖMER’den kaynaklı bir nedenden dolayı kurs 

açılamaması durumunda kursiyerin hakkı Yönetim Kurulu kararına göre, yeniden kullandırılabilir.  

 

Kurslarda Okutulacak Dersler:      

MADDE 6– (1) Öğrencilerin dil seviye tespit sonuçlarına göre, Okuma, Anlama (dinleme), Konuşma 

(karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım) derslerinden oluşan bir program uygulanır.  

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

sayısı Iğdır Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir. 

  

Devam-Devamsızlık Durumu:  

MADDE 7– (1) Kurslarda devam zorunluluğu olup derslere, toplam ders saatlerinin % 20 oranından 

daha fazla devam etmeyen öğrenciler kur sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. Bu durumdaki 

adaylara, hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.   

2)- Kursiyerlerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Kursa 

devam edilmeyen gün veya saatler için ücret iadesi yapılmaz. 

 3)- Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı vb. beklenmedik durumlar nedeniyle 

kursa devam oranının tamamlanamaması halinde, Yönetim Kurulu ilgili kursiyer hakkında durumunu 

belgeleyen resmi tutanakları göz önünde bulundurarak nihai karar verir.  

(4) Kursa devam durumu ilgili eğiticiler tarafından takip edilir. Eğiticiler devam durumunu gösteren 

çizelge ile birlikte yoklama listelerini her kur sonunda Müdürlüğe elden teslim eder. 
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Sınavlar ve Uygulanması: 

MADDE 8- (1) Iğdır Üniversitesi TÖMER’de uygulanan sınavlar,  Seviye Belirleme Sınavı, Kur 

Bitirme Sınavı, Türkçe Yeterlik Sınavından oluşmaktadır.  

a)- Seviye Belirleme Sınavı; Iğdır Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen kurslara katılmak 

isteyen kursiyerlere yapılan sınavdır. Sınav dört temel beceri olan okuma, anlama, konuşma ve yazma 

alanlarından ayrı ayrı uygulanır ve puanlanır. Her bir alan yirmi beş (25) puan, sınavın tamamı yüz 

(100) puan üzerinden değerlendirilir. Aday, beceri alanlarının her birinden en az 15 puan almak 

zorundadır. Bu durumda başarı ölçütü aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ölçülür:  

 

Dil Becerisi  En Az En Çok 

Okuma-Anlama 15 25 

Dinleme-Anlama 15 25 

Sözlü Anlatım 15 25 

Yazılı Anlatım 15 25 

Toplam 60 100 

 

 

b)- Kur Bitirme Sınavı: Her bir kur sonunda, uygulanan sınavdır. Kur yeterlilik düzeyini ölçmek için 

yapılan sınav, kurs eğitmeni tarafından yapılır. Adayın başarılı olabilmesi ve bir üst kura geçmesi için, 

sınavdan en az altmış (60) puan alması gerekir. Başarısız olan adaya, bir defaya mahsus ikinci bir 

sınav hakkı verilir. Bir öğrencinin tüm kurlarda toplam iki kez başarısız olması durumunda kaydı 

silinir ve alınan kurs ücreti hiçbir şekilde iade edilmez. Ancak Merkez bünyesinde yapılacak Türkçe 

Yeterlik Sınavı’na ücret mukabili girebilirler. 

c)- Türkçe Yeterlik Sınavı: İleri Düzey’in sonuna kadar Iğdır Üniversitesi TÖMER’de öğretime devam 

ederek Türkçe Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanan öğrencilere Sertifika Sınavı yapılır. Bu sınav, 

seviye belirleme sınavı ile nitelik bakımından aynıdır ve aynı alanlarda (Okuma, Anlama, Konuşma, 

Yazma) ayrı ayrı uygulanır. Sertifika sınavı notu 100 tam puan üzerinden hesaplanır. 60 ve üzerin alan 

öğrenciler sertifika almaya hak kazanmış olur.  

(2) Yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı kur bitirme sınavına 

katılamayan kursiyerlere mazeret sınavı hakkı verilir. Kur bitirme sınavının dışındaki sınavlar için 

mazeret sınavı hakkı verilmez.  

(3) Iğdır Üniversitesi’nde öğrenim görecek uluslararası öğrenciler için Seviye Belirleme Sınavı yapılır. 

Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan öğrencilere Türkçe Yeterlik Belgesi 

verilir. 60’ın altında puan alan öğrenciler ise seviyeleri dikkate alınarak Iğdır Üniversitesi TÖMER’e 

kaydedilir.  

(4) Iğdır Üniversitesi TÖMER Merkez Yönetim Kurulu, başvuru olması halinde, yılın farklı 

dönemlerinde Türkçe Yeterlilik Sınavı düzenleyebilir. Bu sınavlar ücret mukabili yapılır. 

(5) Sınavları Iğdır Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği ilgililer yürütür.   

 

Disiplin İşleri:  

MADDE 9– (1) Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Iğdır Üniversitesi TÖMER disiplin kurulu, Iğdır Üniversitesi 

TÖMER yönetim kuruludur.  

  

Mali İşler:  
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MADDE 10– (1) Iğdır Üniversitesi dışından seviye belirleme sınavına katılacak adaylardan, 

kursiyerlerden veya kuruluşlardan alınacak kurs ücretleri günün şartlarına göre her kurs için merkez 

yönetim kurulunca tespit edilip, ilgili kurulun onayına sunulur.  

(2) Muhasebe ve diğer mali hususlar “Döner Sermaye ve İşletmeler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği”ne göre tanzim edilir.  

(3)-Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücret, ilgili mevzuat hükümlerine 

göre yapılır.  

  

MADDE 11– (1) Iğdır Üniversitesi TÖMER’in öğretim programı, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

  

Dil Düzeyleri (kur)    :    Süresi   

I. Temel Düzey                  A1    120 saat  

                                A2   120 saat  

II. Orta Düzey                   B1    120 saat  

                             B2    120 saat  

III. İleri Düzey                   C1     120 saat  

          C2   120 saat 

________________________________________________ 

   Toplam:  720 saat 

  

MADDE 12– (1) On bir maddelik bu yönergeyi, Iğdır Üniversitesi Senato onayından sonra Iğdır 

Üniversitesi TÖMER Müdürü yürütür.    

  

Yönergenin Yürürlüğe Girdiği Üniversite Senatosunun  

  

  

Tarihi  

  

Sayısı  

  

28.09.2017  

  

2017.21.94 

 


