
 

TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYLERİ 

 

 MADDE 14- (1) Türkçe yeterlilik 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 Yeterlilik 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 Yeterlilik Sınavına alınırlar. 

                                            SINAV TARİHİ : 01- 02 EKİM 2022 

SINAV SAATİ : 09.30 

SINAV YERİ: MİMARLIK FAKÜLTESİ /AMFİ 1-AMFİ 2 

 

PROFICIENCY LEVELS OF TURKISH LANGUAGE 

  

           ARTICLE 14- (1) Proficiency levels of Turkish language are stated below: 

  

           C1, C2 Level: Student’s level of Turkish language is adequate. Student can start receiving education. 

 B1, B2 Level: Student’s level of Turkish language can improve in a short span of time. Student can start 

receiving education, but he/she should take Turkish courses. Student must increase his/her level of proficiency 

of Turkish language to C1, C2 until the graduation. 

 A1, A2 Level: Student’s level of Turkish language is inadequate. Apart from the ones applying to 

programmes offering foreign language education, prospective students –after having their final registration to 

the programme where they are accepted – shall be granted 1-year leave of absence and shall take Turkish 

language courses and increase their level of this language to C1,C2 or B1,B2, then they can start their 

education. 

 (2) Level of Turkish language proficiency shall be specified through Turkish Proficiency Exam held by 

ÖHÜTÖMER 

             (3) The candidates with B1, B2 and A1, A2 levels of Turkish proficiency shall be subject to the 

Turkish Proficiency Exam at the end of the first week following the start of Education-Training period in 

fall semester.                        EXAM DATE      :01- 02 OCTOBER 2022 

                                                EXAM TIM        : 09.30 

         PLACE : FACULTY OF ARCHITECTURE CLASSROOMS 1-2 

 

TEBLİĞ EDEN / NOTIFIED BY                                                                               TEBELLÜĞ EDEN / RECEIVED BY 

ADI SOYADI/ NAME-SURNAME                                         ADI SOYADI/ NAME-SURNAME 


