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ÖNSÖZ 

 
Bu metin, Sakarya TÖMER’in (Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uyguluma ve 
Araştırma Merkezi) planlamaları çerçevesinde, YÖK ve üniversitelerin ‘Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Dil Yeterlilikleri’nde hangi ölçütleri dikkate aldıklarını anlamak 
açısından ilgili yönetmelik, yönerge, senato esasları ve yabancı öğrenci kabul koşulları 
metinleri ile YÖK’ün Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve MEB’ten 
alınan AB Yabancı Dil Yeterliliği metinlerinden oluşturulmuştur. 
 
Yönetmelik, yönerge, senato esasları ve yabancı öğrenci kabul koşulları zaman içinde 
değişikliklere uğradığı için metinlerin son hallerine ilgili üniversitelerin İnternet 
sitelerine bakılmalıdır. 
 
YÖK Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa Birliği Diller İçin Ortak Çerçeve 
Metni dikkat alınarak hazırlanmıştır. Bu metinde, A1-A2 (Başlangıç), B1-B2 (Orta) ve 
C1-C2 (İleri) düzey olmak üzere 6 düzey belirlenmiş ve bu düzeylerin hangi 
yeterlilikleri gerektirdiği tablolarda gösterilmiştir. Türkiye’de birkaç üniversite dışında 
yönergelerde ÖSYM tarafından yapılan ve kaldırılan YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Seçme Sınavı) ölçütleri dikkate alınmaktadır. 
 

Buna göre: 
 
A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
 
B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, 
ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe 
yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. 
 
C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği 
yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille 
eğitim veren bölümlere başvuranlar hariç bir yıl izinli sayılıp 
Türkçe öğrenimi görüp seviyesini A veya B düzeye çıkardıktan sonra 
öğrenime başlayabilir. 

 
Anadolu Üniversitesi ise diğer üniversitelerden farklı olarak YÖK Yükseköğretim 
Yeterlilikler Çerçevesine uygun ölçütler belirlemiştir: 
 

-lisans programları için en az “B1”, 
 -ön lisans programları için en az “A2” düzeyinde puan almaları 
gerekir. 
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İstanbul Üniversitesi A, B, C değerlendirme ölçütü ile Avrupa Birliği ölçütlerini 
aşağıdaki tabloda şöyle denkleştirmiştir: 
 

Yeterlilik Düzeyleri (ADP) 
karşılıkları aşağıda 

belirtilmiştir: İÜYÖS 
TÜRKÇE DİL 

YETERLİLİK DÜZEYİ 

ADP TÜRKÇE DİL 
YETERLİLİK DÜZEYİ 

AÇIKLAMALAR 

A C1 Türkçesi yeterli 
B B2 Türkçesi kısa zamanda 

yeterli duruma gelebilir 
B B1 Türkçesi kısa zamanda 

yeterli duruma gelebilir 
C A2 Türkçesi yetersiz 
C A1 Türkçesi hiç yok 

 
 
Anadolu Üniversitesi AYÖS, Dumlupınar Üniversitesi DPÜYÖS, Ege Üniversitesi 
EGEYÖS, İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜYÖS, İstanbul Üniversitesi İÜYÖS, 
Marmara Üniversitesi MÜYÖS, Mustafa Kemal Üniversitesi MKYÖS kısa adıyla 
yabancı uyruklu öğrenci adaylarına yönelik olarak Türkçe dil becerisinin de içinde 
olduğu, sınavlar uygulamaktadır. 
 

 
Sakarya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ise Yükseköğretim 
Yeterlilikleri Çerçevesi’ne en uygun ölçütleri belirlemiş görünüyor. 
 
Sakarya Üniversitesi 
Türkçe Yeterlik Düzeyi  
Madde 2 –  
(1) Türkçe yeterlik düzeyleri; 
C1 Düzeyi : Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.  
B2 Düzeyi : Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak 
mezun olana kadar Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek 
suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini  (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.  
B1 Düzeyi : Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak 
mezun olana kadar  Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam 
etmek suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar.  
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıl izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda 
Sakarya TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMERlerinde açılacak Türkçe Hazırlık 
Kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak 
zorundadırlar.  
A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıl izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda 
Sakarya TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMERlerinde açılacak Türkçe Hazırlık 
Kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak 
zorundadırlar.  
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 Süleyman Demirel Üniversitesi 

 
a) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
 
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir.  Üniversitemizde öğrenime başlayabilir. 
 
B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime 
başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) 
seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya 
yeterlidir, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) 
seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe 
öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan 
sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik 
düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe 
öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan 
sonra öğrenime başlayabilir; ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik 
düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 

 
 

Bu kısa karşılaştırmalardan görünen o ki YÖK’ün belirlemeye çalıştığı ölçütler ile 
üniversitelerin yönetmelik, yönerge, senato esasları ve kabul koşulları arasında ölçütler 
açısından farklılıklar vardır. Çoğu üniversitede seviye tespit sınavları TÖMER benzeri 
merkezler olmadığı için Rektörlük Türk Dili Bölümlerince yapılmaktadır. Ayrıca 
YÖS’ün kaldırılması sonrası her üniversitenin kendi bünyelerinde oluşturdukları 
hazırlık kurslarının ne ölçüde başarılı olduğu da şimdilik bir denetime tabi değildir. 
TÖMER’lerin dışında kalan ve MEB onaylı belge veren özel kurumlar da genellikle 
dikkate alınmamakta, ‘YÖK tarafından kabul edilmiş merkezler (TÖMER vb.)’ gibi 
ifadelere rastlanmaktadır. Bazı üniversiteler sadece bir eğitim kurumunun adını vererek 
diğer kurumları ölçüt dışında tutabilmektedir. 
 
 
Sözün özü, bu metinlerden hareketle söyleyebiliriz ki TOEFL benzeri bütün dil 
becerilerini ölçen ve üniversitelerce kabul gören ortak bir sınava ihtiyaç vardır. Yabancı 
dil olarak Türkçe sektörünün güvenirliği ve gelişmesi açısından bu tarz bir sınav 
sektörün sağlıklı büyümesini sağlayacaktır, inancındayız. 
 

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Altun 
Sakarya TÖMER Müdürü 
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Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri 
 

(Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan kaynaklardan uyarlanmıştır) 
 

Kaynak: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Nedir adlı 
çalışmadan http://adp.meb.gov.tr/nedir.php (Hazırlayan: Doç. Dr. İsmail Hakkı Mirici) (12 Eylül 2012’de 

ziyaret edilmiştir.) 
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Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) 
 

Kaynak: http://tyyc.yok.gov.tr/ (12 Eylül 2012’de ziyaret edilmiştir.) 
 

 
Önlisans: 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki 
bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
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Lisans: 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki 
bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
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Yüksek Lisans: 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve 
yazılı iletişim kurabilme.
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Doktora: 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki 
bilgileri izleyebilmem ve meslektaşları ile iletişim kurabilme ve tartışabilme.
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Türkiye’deki Üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Başvuru ve Kayıt-Kabul Koşulları 

 
 

Bu metinler ilgili üniversitelerin yönetmelik, yönerge, senato esasları ve kabul koşulları 
belgelerinden alıntılanmıştır. Güncel veriler için ilgili üniversitelerin İnternet sitelerine 

bakılmalıdır. 
 

 

Adnan Menderes Üniversitesi 
(Güncellendi) 
 
Türkçe yeterlik düzeyleri 
 
MADDE 10-(1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
 
C Düzeyi:Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
 
B Düzeyi:  Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe 
kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C yapmak zorundadır. 
 
A Düzeyi:Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına 
kesinkayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır, Türkçe düzeyini 
C veya B düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 
 
Lisansüstü programlara yerleşen adaylardan Türkçe düzeyi yetersiz öğrenciler; Doktora 
öğrenimine başlayacaklarsa yeterlik sınavına  kadar,  Yüksek  Lisans öğrenimine  
başlayacaklarsa  tez  aşamasına kadar Türkçe seviyelerini B ve C seviyesine çıkarmak 
zorundadır. 
 
(2)  Başvuran  adaylar,  Türkçe  bilgi  düzeylerini  belgelendirmek  zorundadır.  Türkçe 
yeterlik düzeyine ilişkin belge sunamayan adaylar ile düzeyi B veya Aolan adaylar, 
seviye tespit veya seviye yükseltmek amacıyla Türkçe Yeterlik Sınavına alınır. 
 
(3) Türkçe yeterlik düzeyleri ADÜTÖMER tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk 
haftanın sonunda yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 
 
(4) Üniversitenin tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kayıt yaptıran 
öğrencilerde Türkçe yeterlik şartı aranmaz. 
 
(5) Türkçe yeterlik düzeyi A olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca 
bir yıl izinli(Lisansüstü  öğrenciler  hariç) sayılmaları kayıtlı bulunduğu birimin  
yönetim  kurulunca karara bağlanır. Bir yılın sonunda Cveya B düzeyi Türkçe yeterlik 
belgesini alanlardan önlisans ve lisans programlarına  başvuranlar bu  belgelerini  
eğitim-öğretim  yılı  başlamadan kayıtlı  bulunduğu  fakülte dekanlığı/yüksekokul  
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müdürlüğüne,  lisansüstü  programlarına  başvuran  adaylar ise ilgili  enstitü 
müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda Cveya B düzeyi Türkçe 
yeterlik belgesini sunamayan  veya  ADÜTÖMER  tarafından  yapılacak olan  Türkçe 
Yeterlik Sınavında  başarılı olmayanlar, Türkçe yeterlik düzeyini C veya B düzeyine 
çıkarmadan öğrenime başlayamaz.(6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan 
aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği ADÜTÖMER tarafından belirlenir. 
  
 
 

Anadolu Üniversitesi 
 
(Güncellendi) 
 
Madde 19 ‒ Kayıt hakkı kazanan adayın, öğretim dili Türkçe olan programlara kaydının 
yapılabilmesi için; 
 
    AYÖS Türkçe Testinden en az 70 puan, 
    Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı 
veya Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı karşılığı; 
 
    Lisans programları için en az “B1”, 
    Önlisans programları için en az “A2” düzeyinde 
 
puan alması gerekir. 
 
  
 
Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylardan “TÖMER Belgesi” istenmez, Türkçeleri yeterli 
kabul edilir. 
 
    Ortaöğretimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde 
tamamlayanlardan, 
    Ortaöğretimini yurt dışındaki Türk okullarında tamamlayanlardan, 
    Ortaöğretimini Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında tamamlayanlardan, 
    Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma 
izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların 
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerden (mavi kart 
sahiplerinden), 
    Uyruğu T.C. olanlardan, 
    Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklulardan. 
 
Diğer üniversitelerin “TÖMER Belgeleri” ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan 
“Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)” sonuçları geçerlidir. 
 
Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan “TÖMER 
Belgesi” istenmez. 
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Türkçe puanı yetersiz olan öğrenci, yerleştirildiği bölüm/programlara önkayıt yaptırarak 
Türkçe düzeyini yükseltmek için 1 yıl süre ile izinli sayılır. Öğrencinin, bu süre içinde 
Türkçe dil seviyesini yeterli hâle getirememesi hâlinde, durumunu belgelendirmesi 
koşuluyla 1 yıl ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenim ücreti ödemez ve 
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle 
getiremeyen öğrencinin kaydı silinir. 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi 
 
 
Madde-6 
(7) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonar 
öğrenimlerine başlama zamanları, Üniversite tarafından yapılacak olan veya 
eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe Testi’nden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan; 
 
a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen 
başlayabileceklerdir. 
 
b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) 
birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini 
ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır. 
 
c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir 
yıl sonrasına kadar, Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini 
kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler 
içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri 
kesilir. 
 

Bartın Üniversitesi 
 
Madde-9 
 
a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya 
da TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı, 
 

Beykent Üniversitesi 
(Güncellendi) 
 
Öğrencilerin Eğitim Dili Düzeyleri  
Madde-9: Eğitim dili Türkçe olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı öğrencilerden 
Üniversitemizin   düzenlemiş   olduğu   Türkçe   yeterlilik   sınavında   başarılı   olanlar, 
zorunlu  Türkçe  derslerinden  muaf  tutularak  eğitimlerine  başlarlar.  Türkçe  yeterlilik 
sınavında   başarılı   olamayanlar,   eğitimlerine   başlamakla   beraber   zorunlu   Türkçe 
derslerinden sorumlu olurlar. Türkçeleri tamamen yetersiz olan öğrenciler, TÖMER’e 1 
yıl Türkçe hazırlık eğitimi için yönlendirilirler.  
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Bilkent Üniversitesi 
 
(Lisans Yönetmeliği’nden) 
 
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü  
Madde 1.3- Lisans veya ön lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı 
uyruklu adaylar doğrudan Bilkent Üniversitesi’ne başvuru yaparlar. Bu adayların 
sağlamaları gereken koşullar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.  
 
Kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri bir sınav ile saptanır; 
Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe dersleri almakla yükümlü tutulur. 
 
 

Cumhuriyet Üniversitesi 
(Güncellendi) 
Türkçe yeterlik  
 
MADDE 13 :(1)Türkçe eğitim veren birimlere kabuledilen adayların kaydolduktan 
sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri CÜYÖS içinde yer alan Türkçe testi puanı veya 
CÜ tarafından yapılan “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlik Sınavı” veya TC 
Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin Türkçe testlerinden birinden 
aldıkları sonuçlara bağlıdır.   
(2) Bu adaylardan;  
 a) Türkçesi yeterli olanlar (A düzeyi) öğrenimlerine hemen başlarlar.  
b)Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (Bdüzeyi) öğrenimlerine 
devam ederken Türkçekurslarına devamederekTürkçelerini Adüzeyine yükseltmekle 
yükümlüdürler.  
c)Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilenler (Cdüzeyi) bir yıl izinli sayılarak Türkçe 
kurslarına devam ederler ve Türkçe düzeyini en az “B”ye yükselttikten sonra 
öğrenimlerine başlarlar.  
(3)Bir yıllık süre içinde Türkçe yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilerbeklemeli öğrenci 
statüsünde sayılır, öğrenimlerine Türkçe’sini yeterli düzeye getirene kadar devam 
edemez.  
(4) Öğretim dilinin tamamı yabancı dilde olan birimler hariç olmak üzere kısmen 
yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydıyapılan adaylardan Türkçesi yetersiz 
olanlar(C düzeyi), öğrenime başlarlar; ancak, Türkçekursları alarak Türkçelerini 
ilerletmekleve B düzeyine yükseltmekle yükümlüdürler.  (5) İsteğe bağlı olarak yabancı 
dil ağırlıklı öğretim yapan birimlere Kabul edilen adaylar, Türkçe veya bancı dil 
yeterliliği için öngörülen niteliklere sahip olmalıdırlar. Aksi halde, her iki dilde 
yeterliklerini ilerletmek ve kanıtlamak zorundadırlar. 
 
 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 
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Öğrencilerin Eğitim Dili Düzeyleri 
 
Madde 14– Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi Üniversitemiz Türk Dili Bölümü 
tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı 
olamayanlar, dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim 
yılı başında yine Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yapılacak 
olan Türkçe yeterlilik sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime 
başlayabilirler. 
 
 

Dumlupınar Üniversitesi 
 
DPÜYÖS sınavları ve başvuru tarihleri  
MADDE 8 – (1) DPÜYÖS I sınavı, adayların Türkće bilgilerini ölćmek amacıyla 
yapılan sınavdır. DPÜYÖS I sınavı, Rektörlükće belirlenen tarihte Türk Dili Bölüm 
Başkanlığınca hazırlanır ve uygulanır. TÖMER tarafından verilen Dil Yeterlilik Belgesi 
olmayan adaylar DPÜYÖS I sınavına girmek zorundadır.  
 
Sınavların başarı puanları  
MADDE 9 – (1) Başvuran adayın;  
a) TÖMER tarafından verilen Dil Yeterlilik Belgesine sahip olmaması durumunda, 
DPÜYÖS I sınavına girerek en az yüz üzerinden 65 puan alması gerekir. DPÜYÖS I 
sınav puanı öğrencinin yerleştirme puanının hesabında kullanılmaz. 
 
 
 

Düzce Üniversitesi 
 
Ayrıca Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen yabancı 
uyruklu  öğrencilerden yukarıda belirtilen belgelere ek olarak menşe ülke TC 
Büyükelçiliği ya da  Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da 
Ankara Üniversitesi TÖMER’den alınan Türkçe başarı belgesinin aslı istenir. 
 

Ege Üniversitesi 
 
Madde 17: Kayıt hakkı kazanan adayların eğitime başlayabilmesi için EGEYÖS 
sınavının Türkçe bölümünden en az “A” veya “B” almaları veya Tömer merkezlerinden 
getirecekleri ileri düzey Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir 
Belge/Sertifika/Diploma sunarak  yeterli olduklarını  belgelemeleri gerekmektedir. 
Türkçe düzeyi yetersiz olanlar ise, izinli sayılacakları 1 (bir) yıl içerisinde Türkçe 
düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlü olup bu süreyi takip eden eğitim-
öğretim yılı başına kadar Türkçe düzeylerinin (Üniversitemiz TÖMER merkezince 
yapılacak sınavda en az “ileri düzey Türkçe sertifikası veya “Diploması”na hak 
kazanmaları veya diğer TÖMER merkezlerinden getirecekleri ve yukarıda sayılan 
düzeylerde Türkçe bilgisine sahip olduklarını gösteren bir Belge/Sertifika/Diploma 
sunmaları halinde)   yeterli olduğunu belgelemeleri gereklidir. 
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Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
 
Eğitim ve Öğretim  
Madde 10- Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda GYTE Lisans 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Lisans eğitimine başlayabilmek için 
öğrenciler öncelikle Türkçe düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemelidirler. Programlara 
yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren 
merkezlerden (TÖMER) alınan başarı belgesine göre belirlenir.  
 
Düzeyler:  
1.(A) ve (B) düzeyi Türkçe yeterlidir.  
 
2.(C) düzeyi Türkçe düzeyi yetersizdir. 
 
Türkçe düzeyleri yetersiz olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. 
Bu süre sonunda Türkçe düzeyini istenilen seviye getiren öğrenciler Enstitümüzde eğitim dili en 
az %30 İngilizce olduğundan GYTE İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da bu 
sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgelemeleri halinde ders 
aşmasında öğrenimlerine devam ederler. GYTE İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olamayan 
ya da bu sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyemeyen 
öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. 
 
 

Giresun Üniversitesi 
 
Türkçe Dil Düzeyleri ve Türkçe Hazırlık Kursu 
 
MADDE 25 - Öğretim dili Türkçe olan programlarda okuyacak yabancı uyruklu 
öğrencilerin Türkçe düzeyleri; 
 
a) YÖS sınavına giren adayların Türkçe düzeyleri, bu sınavdan aldıkları Türkçe puanı 
doğrultusunda; 
 
b) Diğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri ise Giresun 
Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak "Türkçe Yeterlilik Sınavı" 
sonucuna göre belirlenir. 
 
c) Giresun Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Türkiye'de çeşitli kurumlarca yapılan 
Türkçe yeterlik sınavlarının sonuçları, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeylerini 
belirlemede kullanılabilir. 
 
MADDE 26 - Türkçe düzeyleri ve karşılıkları aşağıdaki gibidir. 
 
A Düzeyi: Adayın Türkçesi yeterlidir; öğrenime başlayabilir. 
 
B Düzeyi: Adayın Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar; ancak Türkçe 
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hazırlık kursu almalıdır. Bu adaylar öğrenime başladıkları ilk haftanın sonunda  
Üniversitece Türkçe Yeterlik Sınavına alınırlar. Sınavda başarılı olanlara, başarı 
durumlarına göre hazırlık kursu programı uygulanır. 
 
C Düzeyi: Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim 
programına kesin kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan 
sonra öğrenimlerine başlayabilirler. 
 
MADDE 27 - Türkçe düzeyi B ve C olan adayların Türkçe hazırlık kursu Üniversitenin 
Türk Dili Bölümünce düzenlenir. C düzeyindeki adaylar, Üniversite Senatosunun 
kararıyla başka eğitim kurumlarında Türkçe hazırlık kursu alabilir. 
 
 

İstanbul Arel Üniversitesi 
 
MADDE 16- Öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlara kayıt yaptıran yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Üniversite Senatosu tarafından kurulan bir 
jüri tarafından yapılacak sınavla belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen 
öğrenciler, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe kursu veren Üniversite veya 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yetkilendirilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı 
olduktan sonra öğrenimlerine başlarlar. 
 
 

İstanbul Kültür Üniversitesi 
 
(Yabancı Uyruklu Öğrenci Kılavuzu’ndan) 
 
İKÜYÖS'te iki test uygulanacaktır. Bu testlerden biri Temel Öğrenme Becerileri Testi, 
diğeri Türkće Testidir. Her iki test de gerek içerik gerek soru dağılımı bakımından 
ÖSYM tarafından daha önce yapılan YÖS sınavı formatında olacaktır. İKÜYÖS'te 
uygulanacak iki teste ait sorular, iki oturum şeklinde cevaplandırılacaktır. Soru 
Kitapçığındaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. 
 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
 
Madde-12 
(3) Üniversitenin %100 İngilizce lisans programlarına kabul hakkı kazanan 
öğrencilerden, Türkçesi kısa zamanda yeterli olabilir (B düzeyi) veya yetersiz (C düzeyi) 
olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber Türkçe düzeylerini ilerletmek zorundadırlar. 
 

İstanbul Üniversitesi 
(Güncellendi) 
Eğitim ve öğretim dili 
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MADDE13- (1)Üniversitede eğitim ve öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil 
hazırlık sınıfı bulunan  veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara  kayıt hakkı 
kazanmış öğrencilerin programın  diline göre yabancı dilbilgilerinin seviyesi, yeterlilik  
ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. 
  
(2)Zorunlu yabancı dilyeterlilik vedüzeybelirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi 
“İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine 
göreyapılır. 
 
Türkçe yeterlilik düzeyi  
 
MADDE   14 (Değişik,  İ.Ü.  Senatosu,  14.11.2013 tarihli,  8  sayılı  toplantısı/Karar-
6)-(1)  
Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;  
a)Yapılması halinde İÜYÖS’ten aldıkları Türkçe Testi düzeyine,  
b) Eğitim ve öğretim  yılı başında İÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından  yapılan Türkçe 
yeterlilik sınavındaki başarıya,  
 
c)Dil Merkezi Türkçe Yeterlilik Belgesine,  
 
d)  Üniversitelerin  Türkçe  Dil  Öğretimi Araştırma  ve  Uygulama  Merkezlerinin 
Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine, 
 
e) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre 
belirlenir. 
 
(2)Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi: 
 
a) (C1ve  C2)  Düzeyi: Türkçe  düzeyi  yeterlidir. Kayıt  hakkı  kazandığı  programa  
kaydı yapılır. 
 
b) (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu 
almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü 
eğitim ve öğretim yılının başına  kadar  Türkçe  düzeyini  (C1-C2)  düzeyine  
yükselttiğini  belgelemelidir.  Bu  süre  sonunda Türkçesi  hala  (B1-B2)  düzeyinde  
olanlar  dil  düzeyini  (C1-C2)  seviyesine  çıkarıncaya  eğitim  ve öğretimine devam 
edemezler. 
c)  (A1ve A2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda 
olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) 
düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine 
yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi 
hükmü uygulanır. 
 
d) Bu şartlar; yurtdışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir  liseden  mezun  
olan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.(3) Avrupa Ortak 
Dil Kriterlerine göre İÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda 
belirtilmiştir: 
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İzmir Üniversitesi 
 
MADDE 13 - (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilenlerin Türkçe 
yeterlilik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren 
merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye 
veya eğitim-öğretim yılı başında üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik 
sınavındaki başarıya göre belirlenir.  
 
(2) Düzeyler:  
(A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 
 
(B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde 
Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. 
Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini 
geliştirdiğini belgelemelidir.  
 
(C)Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı 
sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine 
yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü 
uygulanır. 
 
 
 

Kadir Has Üniversitesi 
 
Türkçe Yeterlilik  
Madde 12-Eğitim dili Türkçe veya karma olan programlara başvuran adaylardan gećerli 
Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olmayan adayların Türkçe düzeyleri Üniversite 
tarafından yapılacak Türkçe Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre belirlenir. Buna 
göre;  
A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Eğitim dili İngilizce veya ağırlıkla 
İngilizce olan programlara başlayabilir. Eğitim dili Türkçe programlara başlamak için 
yeterlidir, fakat öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri 
vardır. 
C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Eğitim dili İngilizce veya ağırlıkla İngilizce olan 
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programlara başlamak için yeterlidir, fakat öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini 
ilerletme yükümlülükleri vardır. Eğitim dili Türkçe olan programlara başlamak için 
yetersizdir. Öğrenimlerine başlamadan bir yıl süreyle Türkçe öğrenmekle yükümlü 
olacaklardır. 
 
 

Kocaeli Üniversitesi 
Türkçe Dili Düzeyi Madde 6- 1.  
 
Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından 
yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Bu sınavda başarılı olamayanlar, 
dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında 
yine üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik 
sınavında ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime 
başlayabilirler.  
 
1.1 TCS ile yerleştirilen öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi aşağıda belirtildiği şekilde 
Türkçe testi puanına göre belirlenir: Düzey A: Türkçe dili düzeyi yeterlidir, öğrenime 
başlayabilir. Düzey B: Türkçe dili düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. 
Beraberinde Türkçe kursları almak koşuluyla öğrenime başlayabilir. Düzey C: Türkçe 
dili düzeyi yetersizdir. Bir (1) yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra öğrenime 
başlayabilir. Türkçe düzeyi B ve C olanlar kayıt yaptırdıktan sonra öğrenim yılı başında 
üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından açılacak olan Türkçe sınavında başarılı 
oldukları takdirde öğrenime başlayabilirler. (Türkçe düzeyi B ve C olanlardan TÖMER 
belgesi ibraz edenler başarılı kabul edilirler.) Başarılı olamayanlar dilini geliştirmek 
üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki eğitim-öğretim yılı başında yine üniversitemiz 
Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavı ya da TÖMER 
sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler.  
 
1.2 TCS sonucu dışında diğer sınav sonuçları ile başvuran öğrenciler kayıt yaptırdıktan 
sonra öğrenim yılı başında üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından açılacak olan 
Türkçe sınavında başarılı oldukları takdirde öğrenime başlayabilirler. Başarılı 
olamayanlar dilini geliştirmek üzere bir yıl izinli sayılarak daha sonraki eğitim-öğretim 
yılı başında yine üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak olan Türkçe 
yeterlilik sınavı ya da TÖMER sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra 
öğrenime başlayabilirler. 
 
 
 

Maltepe Üniversitesi 
 
MADDE 13 - (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilenlerin Türkçe 
yeterlilik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren 
merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye 
veya eğitim-öğretim yılı başında üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik 
sınavındaki başarıya göre belirlenir.  
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(2) Düzeyler:  
(A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.  
(B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde 
Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. 
Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini 
geliştirdiğini belgelemelidir.  
(C)Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı 
sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine 
yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü 
uygulanır. 
 

Marmara Üniversitesi 
 
Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS) 
 
MADDE 7 – (1) MÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS) her yıl 
akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. 
 
(2) MÜYÖS, MÜYÖS Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Bu komisyon Rektör 
tarafından atanan 5 kişiden oluşur. 
 
(3) Yapılan başvuruların derlenmesi, sınava girecek adayların sınav salonlarının 
belirlenmesi ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı ve koordinasyonu 
komisyon kararları ve talimatları doğrultusunda MÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Yurt Dışı Öğrenci Ofisi tarafından gerçekleştirilir.  
(4) MÜYÖS, Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere 2 ayrı testten 
oluşur. 
Temel Öğrenme Becerileri Testi Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından 
oluşan 80 soruluk bir testtir. Türkçe Testi, adayların Türkçe düzeyini ölçen 60 sorudan 
oluşan bir testtir. 
(5) MÜYÖS Sonuç Belgesi sınav tarihini izleyen 2 eğitim-öğretim yılı için geçerlidir. 
(6) MÜYÖS sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenir. 
 
Türkçe yeterlik 
MADDE 13 – (1) Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların 
kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için MÜYÖS Türkçe Testinden, MÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe yeterlik sınavından veya T.C. Üniversitelerine bağlı 
Türkçe Öğretim Merkezi 
TÖMER Türkçe testlerinden yeterli puan almaları gerekir. Ortaöğrenimini Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul 
edilir. 
(2) Bu adaylardan; 
a) Türkçesi yeterli olanlar (A düzeyi) öğrenimlerine hemen başlarlar; 
b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (B düzeyi), öğrenimlerine 
devam ederken Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler; 
c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilenler (C düzeyi), MÜ Yabancı Diller 
Yüksekokulunda Türkçe Hazırlık sınıfına veya bir yıl izinli sayılarak T.C. 
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üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER tarafından açılan kurslara 
devam ederler ve Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olmaları durumunda öğrenimlerine 
başlarlar. 
(3) Yabancı dilde öğretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi kısa 
zamanda yeterli olabilecek olanlar (B düzeyi) ve Türkçesi yetersiz olanlar (C düzeyi) 
öğrenime başlarlar; ancak, Türkçeleri yeterli düzeye gelinceye kadar Türkçe kursları 
alarak Türkçelerini ilerletmekle ve kanıtlamakla yükümlüdürler. 
(4) Türkçesi yetersiz olan öğrenciler kabul edildikleri Birime kayıtlarını yaptırmak ve 
öğrenim harçlarını zamanında yatırmak zorundadırlar. 
(5) İsteğe bağlı olarak İngilizce ağırlıklı öğretim yapan Birimlere kabul edilen adaylar 
Türkçe ve İngilizce yeterliliği için öngörülen niteliklere sahip olmalıdırlar. Aksi halde, 
her iki dilde yeterliklerini ilerletmek ve kanıtlamak zorundadırlar. 
 
 

Mustafa Kemal Üniversitesi 
 
Türkçe yeterlilik düzeyleri 
 
MADDE 9 - (1) Türkçe yeterlilik düzeyleri asağıda belirtilmektedir: 
A Düzeyi: Türkçe’si yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
B Düzeyi: Türkçe’si kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları 
almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini “A” Düzeyine çıkarmak 
zorundadır.  
 
C Düzeyi: Türkçe’si yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yüksek öğretim programına 
kesin kayıt yaptırarak, yabancı dille eğitim veren bölümlere basvuranlar hariç olmak 
üzere bir yıl izinli sayılıp Türkçe öğrenimi görerek seviyesini “A” veya “B” Düzeyine 
çıkardıktan sonra öğrenimine başlayabilir. Türk asıllı olanlar (belgelemek şartıyla) 
öğrenime başlayabilir, ancak Türkçe kursları almalıdır. Bununla birlikte mezun olana 
kadar Türkçe yeterlilik düzeyini “A” Düzeyine çıkarmak zorundadır. 
 
(2) YÖS sonucuyla yerlestirilen öğrenciler için Türkçe düzeyi, aldığı Türkçe puanı 
doğrultusunda belirlenir. MKÜYÖS veya diğer sınav sonuçlarına göre basvuran 
adayların Türkçe düzeyleri ise eğitim fakültesi Türkçe Bölümü tarafından yapılacak 
“Türkçe yeterlik sınavı” sonucuna göre saptanır. 
 
(3) Türkce yeterlik düzeyi “C” olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları 
bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır (Türk 
asıllı olduklarını belgeleyenler hariç). Bir yılın sonunda “A” veya “B” düzeyinde Türkçe 
yeterlilik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan öğrenci işleri 
daire başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda “A” veya “B” düzeyi 
Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya üniversitemizce açılacak olan Türkçe 
yeterlilik sınavında basarılı olmayanların üniversite ile ilişiği kesilir. 
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Namık Kemal Üniversitesi 
 
  
7- Kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları Türkçe düzeylerine göre 
belirlenir. Daha önceki yıllarda YÖS sınavına girerek Türkçe düzeyi A olanlar, 
Türkiyedeki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinden (TÖMER vb.) Türkçe 
Yeterlik belgesi ibraz edenler ile Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlar öğrenimlerine hemen başlayabilirler. 
Bunun dışındaki öğrencilere Türkçe düzeylerini geliştirmeleri için bir yıl izin verilir. Bir 
yılın sonunda Türkçe düzeyini istenilen düzeye getiremeyenlerin kaydı silinir.  
 
 
 
 

Muş Alparslan Üniversitesi 
 
Öğretim dili  
MADDE 11- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Öğrencilerin Türkçe 
düzeyleri, Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) 
tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Sınav sonuçları 
aşağıdaki üç düzeye göre değerlendirilir ve bu düzeylerdeki öğrencilere aşağıdaki 
işlemler uygulanır. 
  
A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir, öğrenime başlayabilir.  
B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir, Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları 
almalıdır.  
C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir, 1 (Bir) yıl Türkçe hazırlık kursuna devam etmek 
zorundadır.  
 
(2) Üniversiteye yerleştirilen adaylardan Türkçe düzeyi B olanlar, öğrenime başladıkları 
yılın sonunda Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe yeterlilik 
sınavına yeniden girerler. Sınavın sonucunda Türkçe seviyeleri yeterli görülenler 
öğrenimine devam ederler. Tekrar yetersiz olanlar ise öğrenimleri ile birlikte 
bölümlerinin önereceği seçmeli Türkçe dersleri alırlar.  
 
(3) Türkçe düzeyi C olanlar ise kayıt yaptırdıktan sonra, üniversite tarafından 
düzenlenen Türkçe kursuna katılmak veya üniversiteden izin alarak istedikleri yerlerde 
Türkçe kurslarına katılmak zorundadırlar. Kurs süresi sonunda üniversite tarafından, 
yapılan Türkçe yeterlik sınavında, Türkçelerini A veya B düzeyine çıkaranlar öğrenime 
başlayabilirler. Türkçelerini en az B düzeyine çıkarmayanların üniversite ile ilişikleri 
kesilir. 
 

Niğde Üniversitesi 
 



 26 

Türkçe yeterlik düzeyleri 
Madde 9-  
 
(1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:  
A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. 
B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları 
almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini A yapmak zorundadır. 
C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Adaylar; yabancı dille eğitim veren bölümlere 
başvuranlar hariç, yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptıktan sonra, 
bir yıl izinli sayılarak Türkçe öğrenimi görüp dil seviyesini A veya B düzeyine 
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. 
 
(2) YÖS sonucuyla yerleştirilen öğrencilerde; Türkçe düzeyi aldığı Türkçe puanı 
doğrultusunda, diğer sınav sonuçlarına göre başvuran adayların Türkçe düzeyleri ise 
Üniversitenin Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak 
Türkçe Yeterlik Sınav sonucuna göre belirlenir. 
 
(3) Türkçe düzeyleri B ve C olan adaylar, Üniversitemizce öğrenime başladıkları ilk 
haftanın sonunda Türkçe Yeterlik Sınavına alınırlar. 
 
(4) Yabancı dil hazırlık programı olan bölümlere kaydı yapılanlardan Türkçe düzeyleri 
B ve C olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber, Türkçelerini A düzeyine çıkarmakla 
yükümlüdürler. Mezun olma seviyesine gelen öğrencinin A düzeyinde olduğunu 
belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun edilmezler. (5) Türkçe yeterlik 
düzeyi C olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca, bir yıl izinli 
sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe 
Yeterlik Belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığına ibraz ederler. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B düzeyi 
Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayan veya Üniversitemizce açılacak olan Türkçe 
Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. (6) Öğrencilerin 
diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin denkliği Rektörlük 
Türk Dili Bölümü tarafından belirlenir. 
 
Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi 
Madde 10- 
 
(1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçedir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan 
öğrencilerin Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim 
programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil derslerinde “Niğde Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, yabancı dil hazırlık 
sınıflarında ise “Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği”nde yer alan hükümler uygulanır. 
 
(2) Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlik düzeyi B veya A düzeyinde olanlar 
eğitime başlarlar. C düzeyindekiler ise Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli 
sayılırlar. 
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 
Madde-20 
 
(3) Programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerin eğitim-öğretime başlayabilmeleri için 
üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da 
TÖMER’in A veya B dil düzeyine ulaştığını belgelemeleri gerekmektedir. Bu sınavda 
başarılı olamayan öğrenciler yeterli seviyede Türkçe öğrenmek için tüm masrafları 
kendilerince karşılanmak ve azami eğitim-öğretim süresinden sayılmamak üzere bir 
sonraki eğitim-öğretim yılı kayıt dönemine kadar izinli sayılırlar. Bu süre sonunda 
gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. 
 
 

Pamukkale Üniversitesi 
 
Türkçe yeterlik düzeyleri 
MADDE 10- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
A Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime baslayabilir. 
B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar 
Türkçe yeterlik düzeyini A yapmak zorundadır. 
C Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları bir yıl sonuna kadar Türkçe 
öğrenmekle yükümlüdürler. Türkçesini A veya B düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime 
başlayabilir. 
 
(2) Basvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Ancak bu 
belgeyi sunamayan adayların ve Türkçe yeterlik düzeyleri Merkez tarafından 
yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 
 
(3) Türkçe yeterlik düzeyleri B ve C düzeyinde olan adaylar için Merkez tarafından 
Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 
puan alan öğrenci basarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe 
Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Merkez tarafından düzenlenen Türkçe 
kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı eğitim-öğretim yılı 
başlamadan önce Merkezin web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak 
sınavda basarılı olanlara Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir. 
 
(4) Türkçe yeterlik düzeyi C olanlar ile Merkez tarafından yapılan Türkçe Yeterlik 
Sınavında başarısız olan öğrenciler, merkez tarafından düzenlenecek olan Türkçe 
kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe 
Kurslarına katılmak üzere bir yıl izinli sayılmaları ile ilgili istekleri ilgili Yönetim 
Kurullarınca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlik 
belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı baslamadan önce ilgili fakülte 
dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A 
veya B düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Merkez tarafından düzenlenen 
Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir. 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 
Madde-7 
(6) Öğretim dili Türkçe olan birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonra 
öğrenimlerine başlama zamanları Üniversite tarafından yapılacak olan veya 
eşdeğerliliği kabul edilen Türkçe Testi’nden alınan sonuçlara bağlıdır. Bu adaylardan;  
a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) birimlerinde öğrenimlerine hemen 
başlayabileceklerdir. 
b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) 
birimlerinde öğrenimlerine devam ederken Üniversitede açılacak olan Türkçelerini 
ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.  
c) Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise izinli sayılacakları bir 
yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öğrendiklerini 
kanıtladıktan sonra birimlerinde öğretime devam edeceklerdir. Belirlenen süreler 
içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin birimle ilişkileri 
kesilir.  
(7) Eğitim dili Türkçe olmayan birimlere kayıt hakkı kazanan öğrencilere Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 

Sakarya Üniversitesi 
(Güncellendi) 
Türkçe Yeterlik Düzeyleri 
 
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir. 
 
B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak 
mezun olana kadar Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek 
suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
B1- A2-A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1+1  yıl izinli sayılacaklardır. 
(Türkçe düzeyini 1 yıl sonunda yeterli düzeye çıkaramayanlar için 1 yıl daha ek süre 
verilir. Ancak bu ek süre, öğrenim süresinden sayılır.) Bu süreler sonunda, Türkçe 
yeterlik düzeylerini B2 seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
*Belirlenen süreler sonunda Türkçe Yeterlik Belgesini sunamayanların Üniversite ile 
ilişiği kesilir. 
 
Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. (Yunus Emre 
Enstitüsü ve üniversitelerin TÖMER belgeleri geçerlidir.) Ancak bu belgeyi sunamayan 
adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Sakarya TÖMER tarafından yapılacak Türkçe 
Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 
 
TÖMER Belgelerinin, Üniversiteye kayıt tarihi itibariyle son 2 yıl içinde alınmış olması 
gerekmektedir. 
 
Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların 
Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.  
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Süleyman Demirel Üniversitesi 
 
Türkçe Yeterlik Düzeyleri 
MADDE 10- 
 
a) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir: 
 
C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir.  Üniversitemizde öğrenime başlayabilir. 
 
B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak 
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak 
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. 
 
A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 
yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; 
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak 
zorundadırlar. 
 
A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli sayılacakları 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle 
yükümlüdürler. Türkçesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir; 
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak 
zorundadırlar. 
 
b) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. (TCS ve 
Ankara Üniversitesi TÖMER Türkçe yeterlik belgeleri geçerlidir.) Ancak bu belgeyi 
sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Merkez tarafından yapılacak Türkçe 
Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. 
 
c) Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 olan adaylar için Merkez tarafından 
Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Yeterlik sınavında 100 tam puan üzerinden en 
az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile 
Türkçe Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler merkez tarafından düzenlenen 
Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı, eğitim-öğretim 
başlamadan önce merkezin web sayfasında ilan edilir. Üniversitemize kayıt yaptırmış, 
kursa devam etsin veya etmesin öğrencilerimiz için dönem ortasında ve sonunda sınav 
yapılır. Başarılı olanlara Türkçe dil düzeylerini belgeleyen sertifika verilir. 
 
d) Türkçe yeterlik düzeyleri A2 ve A1  olanlar ile merkez tarafında yapılan Türkçe 
Yeterlik Sınavına girmeyen yada sınava girerek başarısız olan öğrenciler, Merkez 
tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer 
yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe kurslarına katılarak veya 
bireysel çalışarak Türkçe yeterlik düzeylerini yükseltmeleri için ilgili Yönetim 
Kurulu kararı ile izinli sayılırlar.  Bir yılın sonunda C1,B2 ve  B1, düzeyi Türkçe 
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yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili 
Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl 
sonunda C1, B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Merkez 
tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile 
ilişiği kesilir. Sınav sonunda B2 veya B1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar mezun 
olana kadar Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadır. 

Ufuk Üniversitesi 
 
 (Lisans Yönetmeliği’nden) 
 
Kayıt İşlemleri  
Madde 7 —  
 
Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler 2922 
sayılı Türkiye’de Öğretim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Kanun 
hükümlerine göre yapılır. 
  
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe 
dil sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler birinci yıl eğitimlerine 
başlarlar. Başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine 
tabi tutulurlar.  
 

Uludağ Üniversitesi 
 
Öğrencilerin öğrenimlerine başlama zamanlırı Türkçe Testinden aldıkları sonuçları 
bağlıdır. 
Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi), öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir. 
Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (B Düzeyi), öğrenimlerine 
devam ederken, Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardır. 
Türkçesi yetersiz olanlar (C Düzeyi) ise 1 yıl izinli sayılacaklar, Türkçe öğrendikleri 
kanıtladıktan sonar (Üniversitelerin TÖMER Merkezlerinden alınan diploma) 
kaydedildikleri bölüm/programa devam edebileceklerdir. 
Böyle bir belge alamayanlar ile aldıkları belgeyi öğretim yılı kayıt zamanına kadar 
teslim ederek işlemlerini tamamlamamış olanlar, kabul ve kayıt ile doğan tüm haklarını 
kaybederler. 
 

Yalova Üniversitesi 
 
Türkçe yeterlik 
MADDE 10 – 
 
(1) Ögretim dili Türkçe olan Birimlere kabul edilen adayların kaydolduktan sonar 
öğrenimlerine baslayabilmeleri, Yalova Üniversitesi Türkçe testi puanı veya Türkçe 
Öğretim Merkezi (TÖMER) Türkçe testi sonuçlarına baglıdır. 
 
(2) Bu adaylardan; 
a) Türkçesi yeterli olanlar (A düzeyi) ögrenimlerine hemen baslarlar, 
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b) Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olanlar (B düzeyi) ögrenimlerine 
devam ederken Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler, 
c) Türkçesi yetersiz olarak degerlendirilenler (C düzeyi) bir yıl izinli sayılarak Türkçe 
kurslarına devam ederler ve Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye getirdiklerini 
belgeleyenler eğitime başlarlar. 
 
(3) Türkçe ögrenimleri yetersiz olan ögrenciler kabul edildikleri Birime kayıtlarını 
yaptırmak ve ögrenim harçlarını zamanında yatırmak zorundadırlar. 
 
(4) Bir yıl süre içinde Türkçe yeterligini kanıtlayamayan ögrenciler tüm ögrenim 
haklarını kaybederler ve kayıtları silinir. 
 
(5) Yabancı dilde ögretim yapan Birimlere kaydı yapılan adaylardan Türkçesi kısa 
zamanda yeterli olabilecek olanlar (B düzeyi) veya Türkçesi yetersiz olanlar (C düzeyi) 
ögrenime baslarlar; ancak, Türkçeleri 
yeterli düzeye çıkıncaya kadar Türkçe kursları alarak Türkçelerini gelistirdiklerini 
belgelemekle yükümlüdürler. 
 
(6)  İsteğe bağlı olarak  İngilizce ağırlıklı öğretim yapan Birimlere kabul edilen adaylar, 
Türkçe ve İngilizce yeterliligi için öngörülen niteliklere sahip olmalıdırlar. Aksi halde, 
her iki dilde yeterliliklerini ilerletmek ve kanıtlamak zorundadırlar. 
 
(7) Türkçe düzeylerini yükseltmesi gereken ögrenciler Türkçe Öğretim Merkezi 
(TÖMER) tarafından açılan kurslara devam ederler. 
 
 

 

 

Yaşar Üniversitesi 
 
Başvuru Şartları 
Madde-4 
 
(6) Yabancı uyruklu öğrencinin Enstitüde yürütülen ve eğitim dili Türkçe olan yüksek 
lisans programlarına başvurması halinde, Türkçe dil yeterliliği belgesine sahip olması 
şarttır. Bu belgeye sahip olmayanlar, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunca 
yapılan muafiyet sınavından başarılı olmak zorundadır. 
 
(7) Başvurduğu program için dil yeterliliğini sağlayamayan adaylar, lisansüstü programa 
devam edebilmek için Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam ederek 
hazırlık programı sonunda yapılan sınavda başarılı olmak zorundadır. 
 


