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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrenciler ve Türkçe öğrenmek
isteyen  yabancılara  yönelik  olarak  açılacak  dil  kurslarında  yürütülecek  eğitim-öğretim
süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-  (1) Bu Yönerge,  4/11/1981 tarihli  ve 2547 sayılı  Yükseköğretim Kanununun 44
üncü ve 49 uncu maddelerine; 23/03/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine; 20/01/2020 tarihli ve 31014 sayılı Resmî
Gazete’de  yayımlanan  Fenerbahçe  Üniversitesi  Türkçe  Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma
Merkezi  Yönetmeliği  hükümlerine  ve  16/08/2020  tarihli  31215  sayılı  Resmî  Gazete’de
yayımlanan  Fenerbahçe  Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a)  Düzey: Avrupa  Dilleri  Ortak  Başvuru  Metnine  uygun  A1,  A2,  B1,  B2,  C1  ve  C2
düzeylerinden birini, 
b) Kursiyer: Fenerbahçe Üniversitesinin kayıtlı öğrencileri dışında Türkçe Öğretimi Uygulama
ve Araştırma Merkezinde açılan Türkçe Dil Kursuna kayıt yaptırmış kişiyi,
c)  Kursiyer  Kimlik  Kartı: Fenerbahçe  Üniversitesinin  kayıtlı  öğrencileri  dışında  Türkçe
Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  bünyesinde  açılmış  kurslara  kaydolan  kursiyere
verilen kimlik kartını,
ç) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulunu,
e)  Müdür: Fenerbahçe  Üniversitesi  Türkçe  Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi
Müdürünü,
f) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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g) Öğrenci İşleri Sistemi: Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci İşleri Sistemini,
ğ)  Öğrenci: Fenerbahçe  Üniversitesine  kayıtlı  olan  ve Türkçe  dil  yeterliği  olmayan yabancı
uyruklu öğrenciyi,
h) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,
i) Türkçe Dil Belgesi: Türkçe Seviye Tespit Sınavında B2 ve üzeri dil yeterliğine sahip olduğu
tespit edilen öğrencilere veya Türkçe Dil Kursunu B2 ve üzeri dil yeterliği ile bitiren kursiyerlere
düzenlenen dil belgesini,
j)  Türkçe  Dil  Kursu: Fenerbahçe  Üniversitesi  Türkçe  Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma
Merkezi tarafından açılan kursları,
k)  Türkçe  Dil  Kursu  Katılım  Belgesi:  Merkez  tarafından  gerçekleştirilen  kursların  en  az
%80’ine  katılmış  ancak  eğitim  gördüğü  modülü  tamamlamak  için  baraj  notunu  geçememiş
kursiyere verilen belgeyi,
l) Türkçe Düzey Belgesi: Kursiyerin dört temel dil becerisine (okuma, dinleme, konuşma ve
yazma) dair bilgilerin yer aldığı ve A1, A2 ve B1 düzeylerinde başarılı olan kursiyere verilen
Türkçe dil düzeyini gösteren belgeyi,
m) Türkçe Seviye Tespit Sınavı: Türkçe Dil Kursuna başlayacak öğrencinin/kursiyerin Türkçe
dil düzeyini belirleyen sınavı,
n) Türkçe Yeterlik Sertifikası:  Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda sınava katılan adayın elde
ettiği başarı puanına karşılık gelen harf notuna göre başarı düzeyini gösteren sertifikayı,
o) Türkçe Yeterlik Sınavı:  Öğrencinin, kursiyerin veya talep edenlerin katıldıkları Türkçe dil
yeterliğini ölçen sınavı,
ö)  Uluslararası  İlişkiler  Direktörlüğü: Fenerbahçe  Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler
Direktörlüğünü,
p) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,
r) Yükseköğretim Kurulu: Yükseköğretim Kurulunu,
s) Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Türkçe Dil Kursunun Amacı
MADDE  5- (1)  Türkçe  Dil  Kursunda  gerçekleştirilen  eğitim-öğretim  faaliyetlerinin  amacı;
yabancı uyruklu öğrencilere/kursiyerlere Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında Türkçe
dilinde öğrenim görebilecek düzeyde yeterlik ve yetkinlik kazandırmaktır. Merkez, Üniversite
öğrencileri ve kursiyerler dışında Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere de Türkçe
öğretmek, Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtmak amacı taşır.

İKİNCİ BÖLÜM
Türkçe Dil Kursu Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Öğretim Dönemi ve Akademik Takvim
MADDE 6- (1) Bir öğretim dönemi, final sınavları hariç olmak üzere 25 (yirmi beş) hafta süren
5 (beş) modülden oluşur. Her modül ise final sınavı hariç olmak üzere 5 (beş) haftayı kapsar.
Haftalık ders saatleri ise en az 20 (yirmi) saat olarak düzenlenir. 
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(2)  Bir  öğretim dönemindeki  kayıt,  sınav ve benzeri  faaliyetlerin  süre ve  tarihleri  akademik
takvimde gösterilir. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik takvimi,  Ön
Lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği  akademik  takviminden  farklılık  gösterebilir.
Akademik takvim, Rektörün teklifi ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır. Senato, sınırlarını
açıkça  belirlemek  kaydıyla,  acil  durumlarda  akademik  takvimde  kısmî  değişiklikler  yapma
konusunda Rektöre yetki devrinde bulanabilir.
(3)  Merkez  tarafından  açılan  dil  kurslarının  öğretim faaliyetleri  ve  sınavlar,  ilgili  kurulların
önerileri ve Rektörlük onayı ile gerektiğinde hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Planları ve Dersler
MADDE 7- (1) Türkçe Dil Kursunda eğitim-öğretim, 5 (beş) modülden oluşur. Her bir modül;
A1  (Başlangıç),  A2  (Alt  Orta),  B1  (Orta),  B2  (Üst  Orta),  C1  (Özerk  Kullanıcı),  C2  (İleri
Kullanıcı) düzeylerinde ayrı ayrı ve/veya birleşik düzeyler içerir. Her modülde açılacak düzeyler
Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Merkez Yönetim Kurulunun akademik ihtiyaçlar
ve gelişmeleri dikkate alarak bir sonraki eğitim-öğretim döneminden geçerli olmak üzere modül
sayısı ve süresinde değişiklik önerisi, Senato tarafından karara bağlanır.

Sınavlar
MADDE  8-  (1) Aşağıda  belirtilen  ölçme  ve  değerlendirme  faaliyetleri  Merkez  tarafından
uygulanır. 
a)  Final  Sınavı:  Modül  sonunda uygulanan ve  kursiyerin  dört  temel  dil  becerisinin  (okuma,
dinleme,  konuşma  ve  yazma)  ölçüldüğü  sınavdır.  Bu  sınavın  tarihi,  Merkezin  akademik
takviminde yer alır. Final sınavı ile ilgili bilgiler, ilgili modülün ilk haftası içinde kursiyerlere
duyurulur.
b) Telafi Sınavı: Bir üst düzey modüle geçebilmek için dört beceride (okuma, dinleme, konuşma
ve yazma) ulaşılması gereken toplam 60 (altmış) baraj notunu geçebilmiş ancak dört becerinin
(okuma,  dinleme,  konuşma ve yazma) en fazla  birinde 15 (on beş)  baraj  notunu geçememiş
kursiyer için uygulanan sınavdır.
c)  Türkçe Seviye  Tespit  Sınavı:  Dört  temel  becerinin  (okuma,  dinleme,  konuşma ve  yazma)
ölçüldüğü ve öğrencinin/kursiyerin dil düzeyine göre modüllere yerleştirildiği sınavdır. Bu sınav
sonucunda B2 ve üzeri dil yeterliğine sahip olduğu tespit edilen öğrenciler, Merkez tarafından
hazırlanan Türkçe Dil Belgesi kazanırlar. Türkçe Seviye Tespit Sınavının harf notu ve not aralığı
Tablo 1’de gösterilmiştir.
ç) Türkçe Yeterlik Sınavı: Dört temel becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ölçüldüğü,
öğrencinin,  kursiyerin  veya  talep  edenlerin  dil  yeterliğine  göre  Türkçe  Yeterlik  Sertifikası
kazandığı sınavdır. Bu sınav sonucunda B2 ve üzeri dil yeterliğine sahip olduğu tespit edilen
kişiler, Merkez tarafından hazırlanan Türkçe Yeterlik Sertifikası almaya hak kazanırlar.
(2)  Türkçe  Yeterlik  Sınavı  Başarı  Notları,  Avrupa  Dilleri  Ortak  Başvuru  Metni  (CEFR)
standartlarına göre ifade edilir. Bu amaçla sertifika edinmek isteyen kişilerin başarı düzeylerine
karşılık  gelen  “A1”,  “A2”,  “B1”,  “B2”,  “C1”  ve  “C2”  harf  notları  kullanılır.  Harf  notu
değerlerinin 100’lük not aralığı Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Türkçe Yeterlik Sınavı ve Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notları
Harf Notu Not Aralığı 

A1 20-49 
A2 50-59 
B1 60-69 
B2 70-79 
C1 80-89 
C2 90-100 

Modül Başarı Notu ve Bir Üst Düzeye Geçme
MADDE 9- (1) Dört becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) her birinden 15 (on beş)
baraj notu toplayarak 60 (altmış) baraj notu veya üzerinde not elde eden kursiyerler, öğrenim
gördükleri modülden başarılı sayılırlar ve bir üst düzey modüle katılma hakkını elde ederler. 
(2) Kursiyer, dört becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ölçüldüğü final sınavında bir
üst düzeye geçebilmek için yeterli olan 60 (altmış) baraj notunu geçmiş ancak dört becerinin
(okuma, dinleme, konuşma ve yazma) en fazla birinde 15 (on beş) baraj notunu geçememiş ise
telafi sınavına tabi tutulur. Kursiyer, tek becerinin ölçüldüğü telafi sınavında ilgili beceriden 15
(on beş) baraj notunu geçtiği takdirde bir üst düzey modüle katılma hakkını elde eder.
(3)  Kursiyer,  final  sınavında  ölçülen  dört  beceriden  (okuma,  dinleme,  konuşma  ve  yazma)
toplam 60 (altmış) baraj notunu geçmiş ancak en az iki beceride ayrı ayrı 15 (on beş) baraj
notunu geçememiş ise takip eden dönemde başarısız olduğu modülü tekrar eder. 
(4) Kursiyer, final sınavı ve telafi sınavı sonucunda dört beceriden (okuma, dinleme, konuşma ve
yazma)  toplam 59 (elli  dokuz)  veya  daha  düşük not  aldığı  durumda  devam ettiği  düzeyden
başarısız sayılır ve takip eden dönemde başarısız olduğu düzeyi tekrar eder. 
(5) Final sınavlarında uygulanacak olan Final Sınavı Not Sistemi Tablo 2’de gösterilmiştir.
 

Tablo 2: Final Sınavı Not Sistemi
 Beceriler Not Baraj Notu

Anlama Dinleme 25 15 
Okuma 25 15 

Konuşma Karşılıklı Konuşma 15 9 
Bağımsız Konuşma 10 6 

Yazma Yazılı Anlatım 25 15 
Toplam 100 60 

 
(6) Merkez Yönetim Kurulunun gerekli durumlarda modül başarı ölçütlerini değiştirme önerisi,
Senato tarafından karara bağlanır.
(7) Öğrenciler başarı durumlarını Öğrenci İşleri Sisteminden takip etmekle yükümlüdürler.

Kayıt ve Ücretler
MADDE 10- (1) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaydolmak için gerekli
belgeler, başvuru süreci, kabul koşulları ve kayıt tarihleri Merkezin internet sitesinde ilan edilir.
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(2)  Merkez  tarafından  yapılan  sınavların  ve  Türkçe  Dil  Kursunun  öğrenim  ücreti,  Merkez
Yönetim Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 
(3)  Kurs  ve/veya  sınav  ücretini  yatırmış  olan  öğrencinin/kursiyerin  çeşitli  nedenlerle  kursa
ve/veya  sınava  katılamaması  durumunda  ödediği  ücret  iade  edilmez  ancak  geçerli  görülen
durumlarda Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararla öğrencinin/kursiyerin
hakkında karar verilir.
(4) Devam ettiği düzeyden başarısız olan ve bir üst düzeye geçemeyen kursiyer başarısız olduğu
düzeyi tekrar edebilmek için ilgili düzeyin ücretini yeniden ödeyerek kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Türkçe Dil Kursu öğrenim faaliyetlerine katılmış olan öğrenciler/kursiyerler Türkçe Yeterlik
Sınavına 1 (bir) kez ücretsiz katılma hakkına sahiptir.
(6)  Türkçe  Dil  Kursu  öğrenim  faaliyetlerine  katılmayan  ancak  Üniversite  programlarında
öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe Seviye Tespit Sınavına ücretsiz olarak
katılabilirler. Türkçe Yeterlik Sertifikası edinmek isteyen öğrenciler ise Türkçe Yeterlik Sınavının
ücretini ödeyerek sınava katılabilirler. 
(7) Türkçe Dil Kursu öğrenim faaliyetlerine kursiyer olarak katılmayan ancak Türkçe Yeterlik
Sertifikası  edinmek isteyen kişiler  sınav ücretini  ödemek suretiyle Merkez tarafından yapılan
Türkçe Yeterlik Sınavına katılabilir.
(8) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kursiyer kayıt işlemleri Uluslararası
İlişkiler Direktörlüğü ve Merkez tarafından yürütülür.

Notlara İtiraz
MADDE 11- (1) Notlara itiraz, Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin  ilgili  madde hükümleri  doğrultusunda yürütülür. Ancak öğrencinin/kursiyerin
başka  bir  sınava  girişini  etkileyen  durum  olması  hâlinde,  itiraz  ve  değerlendirme  süreleri
değişiklik gösterebilir.

Derslere Devam
MADDE 12- (1) Kursiyerin kurs programına,  uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun
görülen  diğer  çalışmalara  devam etmesi  zorunludur. Senato  tarafından bir  karar  alınmadıkça
devamsızlık  sınırlarının  belirlenmesi  ve  kursiyerlerin  devam  durumlarının  izlenmesi,  ilgili
öğretim elemanlarının sorumluluğundadır.
(2) Devam zorunluluğu Türkçe Dil  Kursu için en az %80’dir. Kursiyerin bir modül boyunca
devamsızlığı,  ilgili  modülün  toplam  ders  saatinin  %20’sini  geçemez.  Bir  modülde  yapılan
devamsızlık süresi, diğer modülde yapılan devamsızlık sürelerine eklenmez.
(3) Devamsızlığı %20’yi aşan kursiyerler, devamsızlıkları için geçerli bir belge ibraz etmemeleri
hâlinde modül sonunda yapılacak final sınavına giremezler ve eğitime devam ettikleri düzeyden
başarısız sayılırlar.
(4) Uzaktan öğretim yöntemleri ile verilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Bu durumda
öğrencilerin  derslerdeki  devam  gerektiren  faaliyetleri,  Merkez  Yönetim  Kurulu  tarafından
belirlenir ve ilgili modülün ilk haftasında ilan edilir.
(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre sağlık raporu alan kursiyerlerin raporlu olduğu
süreler ile spor, kültür, sanat ve bilimsel faaliyetler ile yarışmalar gibi etkinliklerde Üniversite
tarafından  görevlendirilen  kursiyerlerin  bu  etkinliklere  ve  bunların  hazırlık  çalışmalarına
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katılmak zorunda  olmaları  nedeniyle  öğrenime devam edemedikleri  süreler,  devam süresinin
hesabında dikkate alınmaz. Her durumda devamsızlık ve/veya izin toplamı, toplam ders saatinin
%50’sini geçemez.
(6)  Kayıt  dondurma  için  başvuru  yapıldığında,  kayıt  dondurma  kararı  resmileşinceye  kadar
kursiyerler derslere devam etmekle yükümlüdürler. Kayıt dondurma başvurusunun reddedilmesi
hâlinde, devamsızlık ile ilgili sorumluluk kursiyere aittir.
(7)  Kursiyerler,  devamsızlık  durumlarını  Öğrenci  İşleri  Sisteminden  takip  etmekle
yükümlüdürler.

Mazeret Belgesi Teslim Süresi ve Mazeret Sınavına Girme Koşulları
MADDE 13- (1) Kursiyerler, raporlarını, bir dilekçe ile birlikte Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürlüğüne en geç rapor bitim tarihinden sonra 3 (üç) iş günü içinde teslim
etmek zorundadırlar.
(2)  Devamsızlık  sınırını  %20  geçtiği  hâlde  geçerli  bir  belge  ibraz  etmeyen  kursiyerler  ile
belgeleri  olduğu  hâlde  belge  teslim  süresini  geçen  kursiyerler  final  sınavına  girme  hakkını
kaybederler.
(3) Mazeret hakkı olan sınava girecek kursiyerlerin rapor teslimi aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Rapor teslim süresi, mazeret hakkı olan sınavda, sınav tarihlerini kapsaması hâlinde, 3 (üç) iş
günü  teslim  süresi  beklenmez.  Rapor  teslimi  gerektiğinde  en  geç  bir  gün  öncesine  kadar
yapılabilir.
b)  Mazeret  sınavı  öncesinde belge ibrazı  gerçekleşmemesi  hâlinde kursiyer  mazeret  sınavına
giremez.
c) Girilmeyen mazeret sınavı için başka bir mazeret sınavına girme izni verilmez.
(4) Merkezin akademik takviminde yer alan Türkçe Seviye Tespit  Sınavı için mazeret sınavı
yapılmaz.
(5) Mazeret sınavına girecek kursiyerler, sınava giriş tarihi ve sınav yeri ile ilgili bilgilendirmeyi
Merkez Yönetim Kurulundan takip etmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgeler ve Sertifikalar

Belgeler ve Sertifikalar
MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen belgeler ve sertifikalar, Merkez tarafından düzenlenir.
a) Türkçe Dil Belgesi: Türkçe Seviye Tespit Sınavında B2 ve üzeri dil yeterliğine sahip olduğu
tespit edilen öğrenciye veya Türkçe Dil Kursunu B2 ve üzeri dil yeterliği ile bitiren kursiyere
düzenlenen dil belgesidir.
b) Türkçe Dil Kursu Katılım Belgesi: Merkez tarafından gerçekleştirilen öğrenim faaliyetlerinin
%80’ine  katılmış  ancak devam ettiği  modülden bir  üst  düzey modüle geçememiş  ve Türkçe
Düzey Belgesi veya Türkçe Dil Belgesi kazanma hakkını elde edememiş kursiyere düzenlenen
katılım belgesidir. 
c)  Türkçe  Düzey  Belgesi:  Türkçe  Dil  Kursunu  A1,  A2,  B1  düzeylerinde  başarıyla  bitirmiş
kursiyerin dil düzeyini gösteren belgedir.
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ç) Türkçe Yeterlik Sertifikası: Merkez tarafından uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucunda
Avrupa Dilleri  Ortak  Başvuru  Metni  (CEFR) standartlarını  esas  alan  Türkçe  Yeterlik  Sınavı
Başarı Notlarına göre hazırlanan dil yeterlik sertifikasıdır.
(2)  Fenerbahçe  Üniversitesi  Türkçe  Öğretimi  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  tarafından
düzenlenen Türkçe Yeterlik Sertifikası geçerlik süresi 2 (iki) yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kursiyer Kimlik Kartı
MADDE  15-  (1)  Merkez  bünyesinde  açılan  Türkçe  Dil  Kursuna  kaydolan  kursiyerlere
Üniversitede  geçerli  olan  Kursiyer  Kimlik  Kartı  hazırlanır.  Kursiyer  Kimlik  Kartı,  Öğrenci
Kimlik Kartı  yerine  geçmez.  Kursiyer  Kimlik  Kartının  geçerlik  süresi  kursiyerin  Türkçe Dil
Kursuna kayıtlı olduğu süre aralığını kapsar.

Hüküm Bulunmayan Hâller
MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda 2547 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu,
Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato
ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Yönerge 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren geçerlidir.

Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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