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Giriş
Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri
dünyanın istifadesine sunmak; Türkiye, kültürel mirası, Türk dili, kültürü ve sanatı konularında yurt dışında ücretli veya
ücretsiz eğitim vermek veya verdirmek, bu alanlarda sertifika vermek, verilmesini sağlamak; Türkiye’nin diğer ülkeler
ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanun ile kurulmuş bir
kamu vakfıdır.
Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak bu Kanun’un amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt
dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve
sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.
2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 50’den fazla kültür merkezi
bulunmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim
kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Kültür Merkezleri
aracılığıyla kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde
ülkemiz temsil edilmektedir.
Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi, başta kültür merkezlerinde “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi(CEFR)’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda düzenlenen sertifika sınavları ve Türkçe Yeterlik
Sınavı(TYS) olmak üzere, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında gerçekleştirilen bütün sınavların hazırlanması ve
uygulanması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinden sorumludur.
Bireylerin dört temel dil becerisindeki (okuma, dinleme, yazma, konuşma) yeterliklerinin ölçüldüğü Türkçe
Yeterlik Sınavı’nın ilk uygulaması 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkçe Yeterlik Sınavı, 2013’ten bu yana yurt dışındaki
Yunus Emre Enstitülerinde ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yılda üç kez uygulanmaktadır. Türkçe Yeterlik Sınavı’nda
başarılı olan adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı onaylı “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmektedir.
Yunus Emre Enstitüsü sınavları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ya da anadili Türkçe olan bireylerin Türkçe dil
becerilerinin belgelenmesi amacıyla geliştirilmiş olup bu “Usul ve Esaslar”ın 2. Maddesinde belirtilen sınav
merkezlerinde dünya çapında uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

1. Genel Hükümler
Bu “Usul ve Esaslar” (Madde 4’te belirtilen Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen tüm sınavlar için) son
güncellenen şekliyle geçerlidir.
Yunus Emre Enstitüsü her sınav için, herkesin internet üzerinden erişebildiği ve kullanabildiği en az bir sınav örneği
yayımlar. Sınav örneklerinin son yayımlanan sürümü geçerlidir. Sınavlar için ayrı ayrı hazırlanan bu örneklerde sınavın
yapısı, içeriği ve değerlendirmesine ilişkin bilgi verilir.
Sınavların her biriyle ilgili ayrıntılı bilgiler, yayımlanan “Uygulama Yönergesi”nde ifade edilmiştir.
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2. Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezleri
Yunus Emre Enstitüsü sınavları,
2.1. Türkiye’de Enstitü merkezinde ve yurt dışındaki Yunus Emre Enstitülerinde,
2.2. Yunus Emre Enstitüsü yönetiminde, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye’de ve yurt dışında anlaşma yaptığı
kurum ve kuruluşlarda uygulanır.
2.3. Sınav merkezlerinin güncel listesi “tys.yee.org.tr” internet sayfasında yayımlanır.

3. Katılım Koşulları
3.1. Sınava Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu bireyler, ana dili Türkçe olanlar veya herhangi bir
sebeple Türkçe dil seviyesini belgelendirmek isteyen herkes katılabilir. Yunus Emre Enstitüsü sınavları, Madde
3.3’te tanımlanan sahtecilik yapmış kişiler, Madde 15’te tanımlanan sınavdan çıkarılma işlemi uygulanmış
kişiler ve başkasının yerine sınava giren (gerçek olmayan aday) ile yerine girilen (gerçek aday) (bkz. Madde
15.1) dışında herkese açıktır.
3.2. Adaylar, Ankara’da Yunus Emre Enstitüsü merkezine ya da yurt dışında Enstitü Kültür Merkezlerine başvuru
yaparak sınavlara katılabilir. Enstitü dışındaki kurum ya da kuruluşlarda eğitim gören adaylar da kendi
kurumları ile Enstitünün mutabakata varması durumunda kendi kurumları aracılığıyla sınavlara katılabilirler.
(bkz. Madde 7)
3.3. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen yeterlik belgeleri ve sertifikalar üzerinde sahtecilik yapanlar veya
bu belgeleri almaya hak kazandığı izlenimi oluşturmak için herhangi bir sahtecilik/yanıltma girişiminde
bulunanların, bu sahteciliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren Yunus Emre Enstitüsü sınavlarına katılmaları
süresiz yasaklanır. Bu durum, Enstitünün Ankara merkezinde, yurt dışındaki merkezlerinde ve Enstitünün iş
birliği yaptığı diğer kurumlarda uygulanan Enstitü sınavlarının tümü için geçerlidir.
3.4. Sahtecilik işlemi yapmış kişiler aleyhinde hukuki süreçlerin başlatılmasına yönelik resmî girişimleri ve
yazışmaları Enstitü Sınav Merkezi ve/veya ilgili Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi yürütür/takip eder.

4. Sınavlar
Sınavlar ve sınavlara göre önerilen yaş grupları aşağıda verilmiştir:
4.1. Seviye Tespit Sınavı(STS) (Önerilen yaş grubu: 16 yaş ve üzeri)
Türkçe kursu kursiyer adaylarının hangi düzeyde (A1, A2, B1, B2, C1, C2) kursa katılacaklarını belirlemek amacıyla
uygulanan sınavdır.
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4.2. Ara Sınavlar(Önerilen yaş grubu: 16 yaş ve üzeri)
Yunus Emre Enstitülerinde yürütülen Türkçe öğretimi sürecinde, herhangi bir seviyeye ait ünitelerin %50’si
tamamlandıktan sonra yapılan sınavlardır.
•
•
•
•
•
•

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı A1.1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı A2.1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı B1.1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı B2.1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı C1.1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Ara Sınavı C2.1
4.3. Kur (Sertifika) Sınavları (Önerilen yaş grubu: 16 yaş ve üzeri)

Yunus Emre Enstitülerinde yürütülen Türkçe kursları kursiyerlerine veya talep olması hâlinde kursiyer olmayan
katılımcılara uygulanan, A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinin her birinde ayrı ayrı geliştirilen sınavlardır. Sınavda başarılı
olan bireylere ilgili kuru bitirdiğine dair sertifika verilir.
•
•
•
•
•
•

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı A1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı A2
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı B1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı B2
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı C1
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kur Sınavı C2
4.4. Türkçe Yeterlik Sınavı-TYS (Önerilen yaş grubu: 16 yaş ve üzeri)

TYS; Türkçeyi yabancı dil, ikinci dil veya anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek ve başarılı adaylara
Türkçe Yeterlik Belgesi vermek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metninde belirlenen yeterlik tanımları
doğrultusunda uluslararası ölçekte uygulanan ve dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, yazma, konuşma)
ölçüldüğü bir dil yeterlik sınavıdır.

4.5. Bütün sınavlar için; önerilen yaş grubunda bulunmayan katılımcıların karşılaşabileceği sorunlardan dolayı
(örneğin konuların yaşlarına uygun olmaması vb.) yapacakları sınav itirazları kabul edilmez.
4.6. TYS’ye katılım için bir dil kursuna katılmış olmak şartı aranmadığı gibi, bir düzey için sertifika sınavına girecek
adayın bir önceki düzeyin sertifikasını almış olması şartı da aranmaz.
4.7. Kur sınavlarında, sınav bölümlerinin tamamının ya da ayrı ayrı bir bölümünün uygulanacağı durumlar,
sınavdan başarılı olma ölçütleri ve sınavlar hakkındaki detaylı bilgiler, her bir sınav için oluşturulmuş sınav
yönergesinde açıklanmıştır.
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5. Sınava Kaydolmak
5.1. Sınava katılacak olanların; sınav usul ve esasları, uygulama yönergeleri ve sınav sonuçlarının açıklanması
konularında internet yoluyla ya da sınav merkezinde sınavdan önce bilgilenmeleri sağlanır.
5.2. Sınavla ilgilenenler sınav kayıt formlarını ilgili sınav merkezinden veya internet üzerinden edinebilirler.
Yalnızca yetkili sınav merkezine zamanında ulaşan ve usule uygun olarak yapılmış olan başvurular
değerlendirilir. Sınav katılımcıları sınava kaydolurken geçerli olan sınav usul ve esasları, ilgili sınavın uygulama
yönergesi ve ilgili sınavın başvuru kılavuzunu okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Sınav
usul ve esasları, uygulama yönergeleri ve sınav başvuru kılavuzunun son sürümlerine internet üzerinden
ulaşılabilir.
5.3. Özel gereksinimleri olan sınav katılımcıları, durumlarını kayıt esnasında belgelendirdiklerinde kendilerine özel
koşullar sağlanabilir. Bu konuda Özel Gereksinimleri Olan Adaylar için Uygulama Yönergesi’ne bakılabilir.
(Bedensel Engelliler Yönergesi)

6. Tarihler
6.1. Başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri Enstitü Sınav Merkezi tarafından belirlenir. İlgili sınav merkezleri
ve adaylar bu konuda internet aracılığı ile bilgilendirilir.
6.2. Enstitü kursiyerleri için düzenlenen sınavların tarihleri, farklı ülkelerdeki kurs başlama-bitiş tarihlerine göre
belirlenir.
6.3. Enstitü kursiyerleri dışındaki katılımcılar için sınav tarihleri 2 ay önceden belirlenir ve internet aracılığıyla
duyurulur.

7. Başvuruların Kabulü
7.1. Sınava başvurular şahsen, e-posta ile ya da internet üzerinden yapılabilir.
7.2. Başvuruların kabul edilip edilmeyeceği, sınava katılımın ne şekilde gerçekleşeceği, sınavın hangi gün ve nerede
yapılacağı Sınav Merkezi tarafından kararlaştırılır ve ilgili ülkede bulunan Enstitü merkezi aracılığı/internet
aracılığı ile ilgililere duyurulur. (bkz. Madde 6)
7.3. Sınava bireysel başvuruların kabul edileceği gibi Enstitü ile bir kurumun iş birliğinde de sınava toplu başvuru
kabul edilebilir. Kurumlardan Enstitüye kendi adayları/kursiyerleri için gelen sınav taleplerinin hangi şartlarda
yerine getirilebileceğini Enstitü Başkanlığının onayı ile Sınav Merkezi belirler.
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8. Sınav Ücreti ve Ücretin İadesi
8.1. Ücretlendirme, sınavın yapılacağı ülkenin yerel ücret tarifesi veya uluslararası dolaşıma açık herhangi bir para
cinsine göre yapılabilir.
8.2. Sınava katılabilmek için sınav ücretinin sınav başvuru tarihleri içinde tamamen ödenmiş olması gerekmektedir.
8.3. Katılımcı hastalık nedeniyle sınava katılamadığında ve bunu doktor raporu ile kanıtladığında (bkz. Madde
16.2) sınav ücreti iade edilmez ancak aday sonraki sınava katılmak isterse ödediği ücret bir sonraki sınav kaydı
için katılımcının sınav ücreti olarak kabul edilir. Aday sonraki sınava katılmak istemiyorsa sınav ücreti iade
edilmez.
8.4. Katılımcının sınavda kopya çekmeye teşebbüs etmesi ya da bu yönde fiiller işlemesi, sınav düzenini bozması
vb. durumlardan dolayı sınavdan çıkarıldığı takdirde (bkz. Madde 15.1) sınav ücreti iade edilmez, bir sonraki
sınav başvuru ücreti olarak da kabul edilmez ve bu kişilerin Enstitü sınavlarına katılmaları 1 yıl boyunca
yasaklanır.
8.5. Katılımcının sınavın tümüne yaptığı itiraz kabul edildiğinde ve kişinin sınavı iptal edildiğinde sınav ücreti iade
edilmez.
8.6. Hastalık dışında hiçbir gerekçe sınava katılmama mazereti olarak kabul edilmez. Hastalık mazereti dışında
herhangi bir sebepten dolayı sınava katılmaması durumunda sınav ücreti iade edilmez, bir sonraki sınavın
başvuru ücreti olarak sayılmaz. Hastalık mazereti beyan edildiğinde ise Madde 8.3 uygulanır.

9. Sınav Dokümanları
9.1. Sınav dokümanları sınav merkezlerinde yalnızca Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından belirlendiği
şekliyle kullanılır.
9.2. Sınavdaki (sorular, metinler, fotoğraflar, tasarım, ses dosyaları, metinlerin-bölümlerin sıralaması vb.) teknik
hatalar ya da eksiklikler sadece Enstitü Sınav Merkezi uzmanları onayı ile düzeltilir. Bunun dışında sınavda
hiçbir değişiklik yapılamaz.
9.3. Enstitü dışında herhangi bir kurum, kuruluş ya da kişi, sınav dokümanlarını hiçbir şekilde kopyalayamaz,
dağıtamaz, internet üzerinden yayımlayamaz, paylaşamaz.

10. Sınavın Denetimi
Sınav yerine (bina, salon vb.) sadece adaylar ve görevliler girebilir. Yunus Emre Enstitüsü görevlileri, denetim ve
sürecin kontrolü amacıyla sınav salonuna girebilirler, sınav sürecini gözlemleyip rapor ve sınav tutanağı
oluşturabilirler.
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11. Sınava Giriş Belgeleri
11.1. Sınav görevlileri, sınav katılımcılarının kimliklerini ve sınav giriş belgelerini ibraz etmelerini talep etmek ve
adayların kimliklerini net bir şekilde belirlemek zorundadır.
11.2. Sınav katılımcıları sınavdan önce ve gerektiğinde sınav esnasında fotoğraflı resmî bir kimlik(nüfus kimliği,
vatandaşlık kartı, pasaport belgelerinden birini) göstermek zorundadırlar. Sınav Merkezi, sınav başvurusu
için ya da sınav esnasında ne tür kimlik belgesi isteyeceğini belirleme ve ek önlemler alma hakkına sahiptir.
11.3. Yunus Emre Enstitüsü görevlileri sınav salonlarına girebilirler, gerekli gördükleri takdirde adayların sınav giriş
belgesi ve kimlik belgesi kontrollerini yeniden yapabilirler.

12. Sınav Görevlileri
12.1. Gözetmen:
• Sınavlarda 15-30 kişilik bir sınıf için en az bir gözetmen görevlendirilir.
• Gözetmen, sınav başlamadan önce sınav saati ve genel kuralları ile ilgili bilgileri hatırlatır, katılımcıların
birbirinden yardım alarak soruları çözmelerini ve sınavda bulundurulmaması gereken yardımcı
araçları/cihazları (bkz. madde 15.1) kullanmalarını önler.
• Katılımcının sınavdan ne zaman vazgeçtiğini (sınavdan önce/sınav esnasında) sınav tutanağına
kaydetmek gözetmenin sorumluluğundadır. (bkz. Madde 16)
• Katılımcının kopya ve diğer sahtecilik eylemi ya da girişimi ile ilgili tüm durumları tutanağa kaydetmek
gözetmenin sorumluluğundadır. (bkz. Madde 15, Madde 19)  Gözetmenler, salon başkanına karşı
sorumludur.
12.2. Salon Başkanı:
• Salon başkanı, sınavın sağlıklı koşullarda, önceden ilan edildiği şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
• Sınavdan çıkarma veya sınav tutanağı oluşturma eylemleri gözetmenin tavsiyesi, salon başkanının onayı
ile gerçekleştirilmektedir.
• Salon başkanı, sınav sorumlusuna karşı sorumludur.
12.3. Sınav Sorumlusu:
• Sınav sorumlusu, sınavın uygulandığı merkezin yetkilisidir.
• Sınavla ilgili genel koordinasyon sınav sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
• Gözetmen ve salon başkanı, sınav sorumlusuna karşı sorumludur.
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13. Sınav Görevlilerinin Eğitimi
Sınav görevlilerine sınavdan en az 7 gün önce sınavın uygulanacağı merkez yetkilisi tarafından; sınav
uygulanmasında dikkat edilecek hususları, genel kuralları ve sorumlulukları içeren bir eğitim verilmesi sağlanır.

14. Sınav Komisyonu
Sınavın hazırlık aşamasında oluşturulan “Gözetmen, Salon Başkanı, Sınav Sorumlusu”ndan oluşan en az 3 kişilik bir
komisyondur. Gerektiğinde Enstitü Sınav Merkezi çalışanları da komisyona katılırlar.

15. Sınavdan Çıkarılma
15.1. Sınavda kopya çeken, başkasının kopya çekmesine yardım eden; bulundurulmaması gereken araçları(sözlükler, kitaplar, önceden hazırlanmış çalışma kâğıtları, cep telefonu, kulaklık, çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi, güneş gözlüğü, hesap makinesi, kesici delici alet, ateşli silah, dergi, gazete, yiyecek,
içecekşeffaf pet şişe içerisindeki su hariç- bilgisayar-dizüstü bilgisayarı, tablet, el bilgisayarı- kayıt işlevi olan
diğer cihazlar gibi teknik araçlar vb.) sınav ortamına getiren, kullanan ya da başkalarına temin eden,
başkasının yerine sınava girmeye çalışan/giren veya davranışlarıyla sınav düzenini bozan sınav katılımcıları
sınavdan çıkarılır. Başka birinin kendisi yerine sınava girmesini sağlayan kişi için de o esnada sınav binasında
olmasa bile “sınavdan çıkarılma” işleminin yaptırımları uygulanır. Bu sebeplerden dolayı sınavdan çıkarılan
adayların sınavları değerlendirilmez ve Enstitü sınavlarına katılmaları bir yıl süreyle yasaklanır.
15.2. Kronik ya da sonradan ortaya çıkan bir hastalığı olan, ilaç kullanma zorunluluğu olan sınav katılımcıları bu
durumu doktor raporuyla kanıtlamak suretiyle sınava ilaç ya da tıbbi malzeme ile girebilirler.
15.3. Katılımcı sınav ile ilgili olarak sahtecilikte ya da sahtecilik girişiminde bulunursa(sınav dokümanlarında, kimlik
bilgilerinde herhangi bir değişiklik/sahtecilik ya da girişimi, bunlara yönelik yardım) katılımcının kendisi ve
sahteciliğe katılan tüm kişiler sınavdan çıkarılır ve kişiler hakkında hukuki süreç başlatılır. Sahteciliğin ortaya
çıktığı tarihten itibaren bu adayların Enstitü sınavlarına katılmaları süresiz yasaklanır.
15.4. Katılımcının sınavdan çıkarılmasını gerektiren sebepler ancak sınavdan sonra ortaya çıkmışsa sınav
komisyonu katılımcıyı başarısız olarak değerlendirme ve hak etmişse sertifikayı/dil yeterlik belgesini geri
isteme ve iptal etme hakkına sahiptir. Sınav komisyonu karar vermeden önce ilgili kişiyi dinler, komisyon
kararsız kaldığında Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkeziyle katılımcı hakkındaki delil ve dokümanları
paylaşır. Nihai kararı Enstitü Sınav Merkezi verir.
15.5. Sınavdan çıkarılma yaptırımı; sahtecilik, kopyaya yardım ya da göz yumma, adayların kişisel verilerinin
korunmasına aykırı hareket etme gibi eylemlerinden dolayı sınav görevlileri için de uygulanabilir. Sınavdan
çıkarılma işlemi yapılmış bir sınav görevlisi için, hukuki süreçlerin başlatılmasına yönelik resmî girişimleri ve
yazışmaları Enstitü Sınav Merkezi ve/veya ilgili Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi yürütür/takip eder.
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16. Sınavdan Vazgeçme ve Sınavı Terk Etme
16.1. Katılımcı sınava kaydolduktan sonra sınavdan vazgeçebilir, ancak ödemiş olduğu sınav ücreti iade edilmez.
Sınav katılımcısı, sınav başlamadan önce ya da sınavın bölümlerinden birine/birden fazlasına katılmadan
sınavdan vazgeçerse sınava girmemiş sayılır.
16.2. Eğer sınav katılımcısı sağlık problemleri dolayısıyla sınava katılmadığını/katılamayacağını öne sürerse o
zaman ilgili sınav merkezine bunu doğrulayan bir doktor raporu getirmelidir. Bu durumda Madde 8.3
uygulanır.
17. Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonuçları Enstitü Sınav Merkezi tarafından değerlendirilir ve sınavdan en fazla 30 gün sonra ilgili kültür
merkezlerine/sınav merkezlerine gönderilir. Sınav sonuçlarını, Enstitü Sınav Merkezi veya Sınav Merkezinin onayı
ile ilgili Enstitü merkezleri açıklar.

18. Sınav Sonuçlarının Belgelendirilmesi
18.1. A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeyleri arasında bir sertifika sınavının tüm bölümlerine katılmış ve tüm bölümleri
başarmış olan sınav katılımcıları; üzerinde başarılı oldukları düzeyin, bölümlerden aldıkları puanların ayrı
ayrı ve toplam şekilde gösterildiği bir “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Sertifikası” alırlar. Bir sertifika
sınavında yer alan 4 beceri(okuma, dinleme, yazma, konuşma) içinden sadece 1 beceriden başarısız olan
katılımcılar, sınav sonucunun açıklanmasının üzerinden bir ay geçmeden aynı sınav merkezinde sadece
başarısız olduğu bölümün sınavını tekrarlayıp başarılı olursa “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Sertifikası”
alabilir. “Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Sertifikası” üzerinde Yunus Emre Enstitüsü Başkanının imzası, ilgili
Kültür Merkezi Müdürünün imzası, soğuk mühür ve belge doğrulama internet adresi yer alır. Belgelerin
doğruluğu ile ilgili teyit, belgesorgula.yee.org.tr internet adresinden yapılabilmektedir.
18.2. “Türkçe Yeterlik Sınavı”nda başarılı olmuş sınav katılımcıları; üzerinde başarılı oldukları düzeyin,
bölümlerden aldıkları puanların ayrı ayrı ve toplam şekilde gösterildiği bir “Türkçe Yeterlik Belgesi” alırlar.
Türkçe Yeterlik Belgesi sadece B2, C1, C2 düzeylerinde hak edilebilir. “Türkçe Yeterlik Belgesi”nin üzerinde
Yunus Emre Enstitüsü Başkanının imzası, soğuk mühür ve belge doğrulama internet adresi yer alır.
Belgelerin doğruluğu ile ilgili teyit, belgesorgula.yee.org.tr internet adresinden yapılabilmektedir.
18.3. “Türkçe Sertifikası” ya da “Türkçe Yeterlik Belgesi”ni kayıp ya da tahrip olma gerekçesiyle yeniden talep
eden katılımcıya, sınava girdiği merkeze bunu ifade eden bir dilekçe yazması ve sınava girdiği merkezdeki
güncel sınav ücretinin %20’sini ödemesi koşuluyla yeni belge oluşturulur.
18.4. Sınavda başarısız olan adaylara sınava girdiği merkezin yetkilisi tarafından imzalanmış, sınav bölümlerinden
aldığı puanları ve toplam puanı gösteren tablonun yer aldığı bir “Sınav Sonuç Belgesi” verilir.
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19. Yoklama Listesi ve Sınav Tutanağı
19.1. Katılımcılar ve sınav görevlileri sınavın 1. ve 2. oturumu için ayrı ayrı oluşturulmuş yoklama listelerini imzalar.
19.2. Sınavın uygulanmasına ilişkin bir tutanak düzenlenir. Sınav bilgileri (sınavın türü, katılımcı sayısı, katılmayan
kişilerin isimleri, sınav merkezi, sınav tarihi ve saati) ile sınav boyunca meydana gelen olumsuzluklar,
aksaklıklar tutanağa kaydedilir. Sınavda suç unsuru tespit edilirse ya da sınavdan vazgeçme durumu(bkz.
Madde 15 ve Madde 16) söz konusu ise tutanağa detaylı bir şekilde yazılır.

20. Değerlendirme
Katılımcıların sınav başarısı dört temel dil becerisine göre değerlendirilir. Adayların cevap kâğıtlarına işaretlediği
okuma ve dinleme bölümleri elektronik ortamda, yazma ve konuşma becerileri Sınav Merkezi uzmanları ya da Sınav
Merkezi tarafından belirlenmiş bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilir. Sınavlara ilişkin değerlendirme
puanları ve diğer ayrıntılar, ilgili sınavların uygulama yönergesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

21. Sınav Sonucuna İtiraz
21.1. Sınav sonucuna yönelik itirazlar, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 15 gün içerisinde sınavın
yapıldığı merkeze yazılı olarak bildirilmelidir.
21.2. İtirazın kabul edilip edilmeyeceği Enstitü Sınav Merkezi ve sınav sorumlusunun ortak görüşü ile karara
bağlanır.
21.3. Katılımcıların sınava itirazı kabul edildiğinde konuşma ve yazma bölümlerinden birinin incelenmesi için
ödediği sınav ücretinin %20’sini, her iki bölümün (konuşma ve yazma) incelenmesi için ise ödediği sınav
ücretinin %40’ını ödemesi gerekmektedir.
21.4. Sınavın uygulanmasına yönelik itirazlar, sınav uygulamasından hemen sonra (mümkün ise sınav görevlileri
sınav yerinden ayrılmadan) ilgili sınav merkezine sınav görevlileri aracılığıyla yazılı olarak bildirilmelidir.
Sınav sorumlusu, tüm görevlilerin görüşünü aldıktan sonra itirazın kabul edilip edilmeyeceğini Enstitü Sınav
Merkezi ile görüşerek karara bağlar, yapılan işlem hakkında bir rapor düzenler. İtiraz kabul edildiği ve ilgili
kişinin sınavı iptal edildiği takdirde sınav ücretinin iadesi açısından Madde 8.5 geçerlidir.

22.

Gizlilik

22.1. Sınav komisyonu üyeleri, sınav gözetmenleri ve sınavda görev alan her bir görevli sınav ile ilgili tüm işlemleri,
sınav içeriğini, sınava ilişkin dokümanları üçüncü kişilerden gizli tutmakla yükümlüdürler.
22.2. Sınav sonuçlarının açıklanmasında görevini kötüye kullanan (sonuçları onay sürecini beklemeden paylaşan,
sonuçlar netleşmeden beceri puanlarını paylaşan, aday dışındaki kişilerle sınav sonucunu paylaşan
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görevliler) hakkında hukuki süreçlerin başlatılmasına yönelik resmî girişimleri ve yazışmaları Enstitü Sınav
Merkezi ve/veya ilgili Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi yürütür/takip eder.
22.3. Sınav başvurusu için Enstitünün katılımcılardan talep ettiği kişisel verileri katılımcı kendi rızası ile ve bu kişisel
verilerin Enstitü personeli dışında üçüncü kişiler/taraflar ile paylaşılmaması koşuluyla verebilir.

23.

Arşivleme

23.1. Sınav katılımcılarının sınav belgeleri (başvuru belgeleri, sınav kitapçıkları, yazma bölümü metinleri, konuşma
bölümü ses kayıtları, optik cevap kâğıdı, yazma ve konuşma ölçekleri, sınava ilişkin fotoğraflar, video
kayıtları) sınav tarihinden başlayarak 5 yıl boyunca fiziki arşivde ve bilgisayar ortamında saklanır.
23.2. Genel sonuçları içeren tablolar/belgeler ise fiziki dosyalarda ve bilgisayar ortamında 10 yıl boyunca saklanır.

24.

Diğer Hükümler

24.1. İşbu “Yunus Emre Enstitüsü Sınavları Usul ve Esasları” metni Enstitü Başkanlığınca onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra yapılan sınavların katılımcıları için geçerlik kazanır.
24.2. “Yunus Emre Enstitüsü Sınavları Usul ve Esasları”nın farklı dillerde hazırlanmış sürümleri arasında dil
açısından uyuşmazlıklar olduğunda uyuşmazlığın giderilmesi için Türkçe sürüm temel alınır.

Ek: Özel Gereksinimleri Olan Adaylar İçin Uygulama Yönergesi Eki (Bedensel Engelliler Yönergesi)
Özel Gereksinimleri Olan Adaylar İçin Uygulama Yönergesi(Bedensel Engelliler Yönergesi), ana metin olarak bu Usul
ve Esasların temel alındığı ek metindir.
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