TÜRKÇE YETERLİK DÜZEYLERİ
MADDE 14- (1) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
C1, C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B1, B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe
kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1, C2 yapmak zorundadır.
A1, A2 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 C1, C2 veya B1, B2 düzeyine
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir.
(2) Türkçe düzeyleri, ÖHÜTÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınav
sonucuna göre belirlenir.
(3) Türkçe düzeyleri B1, B2 ve A1, A2 olan adaylar, ilk kayıt tarihinden sonra
güz yarıyılında Eğitim-Öğretimin başladığı tarihi takip eden ilk haftanın sonunda
Türkçe Yeterlik Sınavına alınırlar.
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Sınav zamanı ve yeri daha sonra ilan edilecektir.
(4) Yabancı dil hazırlık programı olan bölümlere
kaydı yapılanlardan Türkçe düzeyleri B1, B2 ve A1, A2
olanlar öğrenimlerine başlamakla beraber, Türkçelerini
C1, C2 düzeyine çıkarmakla yükümlüdürler. Mezun olma
seviyesine gelen öğrencinin C1, C2 düzeyinde olduğunu
belgeleyememesi durumunda, belgeleyene kadar mezun
edilmezler.
(5) Türkçe yeterlik düzeyi A1, A2 olan öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları
bölüm/programlarınca, bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın
sonunda C1, C2 veya B1, B2 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini alanlar bu belgelerini eğitimöğretim yılı başlamadan önce İlgili Fakülte/ Yüksekokula ibraz ederler. İbraz edilen belgeler
İlgili Fakülte/ Yüksekokul tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Bu
öğrencilerden bir yıl sonunda C1, C2 veya B1, B2 düzeyi Türkçe Yeterlik Belgesini
sunamayan veya ÖHÜTÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı
olamayanlara 1 yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da Türkçe seviyeleri yetersiz görülen
öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Türkiye bursları kapsamında yerleştirilen öğrenciler ancak kendi imkanları ile
öğrenimlerine devam etmeleri halinde ek süreden yararlanabilirler.
(6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlik belgelerinin
denkliği ÖHÜTÖMER tarafından belirlenir.

