
Çevrim İçi (Online) Türkçe Seviye Belirleme Sınavı İlan Metni 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(MAKÜ TÖMER) 07-08 Kasım 2020 tarihlerinde Türkçe yeterlilik belgesi olmayan yabancı 

uyruklu öğrenciler için “Çevrim İçi (Online) Türkçe Seviye Belirleme Sınavı” yapacaktır. 

Çevrim içi (Online) Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ücretli olup yurt içinden sınava katılmak 

isteyen öğrencilerin Ziraat Bankası Burdur MAKÜ Rektörlük Hesabındaki,  

TR 32 0001 0000 5851 4087 6550 01 nolu IBAN'a 250 (iki yüz elli) TL yatırmaları 

gerekmektedir.  

Yurt dışından dolar ile ücret yatıracak öğrencilerin, Ziraat Bankası Burdur MAKÜ Rektörlük 

Dolar Hesabındaki,  

TR 9300 0100 0058 5140 8765 5067 nolu IBAN’a 35 (otuz beş) dolar yatırmaları 

gerekmektedir.  

Swift Kodu: TCZBTR2A  

Yurt dışından Euro ile ücret yatıracak öğrencilerin, Ziraat Bankası Burdur MAKÜ Rektörlük 

Euro Hesabındaki,  

TR 6600 0100 0058 5140 8765 5068 nolu IBAN’a 30 (otuz) euro yatırmaları gerekmektedir. 

 Swift Kodu: TCZBTR2A  

 Yurt dışından döviz ile sınav ücreti yatıracak öğrencilerin mutlaka swift kodu ile işlem 

yapmaları gerekmektedir. Aksi hâlde kesinlikle işlem yapılamayacaktır. 

  

 Sınav ücreti yatırılırken dekontun açıklama kısmına kesinlikle sınava katılacak olan 

adayın İSMİ SOYİSMİ ve TÖMER SINAV ÜCRETİ ifadesi yazdırılacaktır. 

 

 Not: Son kayıt tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve sınav 

ücretini yatırıp sınava katılmayan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.  

 

 Sınav başvuruları çevrim içi yapılacağından TÖMER’de sınav başvurusu kaydı 

alınmayacaktır.  

 

 

 

 



Çevrim İçi (Online) Başvurular 

Başvurular 26 Ekim 2020 - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında aşağıda verilen internet 

adresinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. 

 

 https://prg.mehmetakif.edu.tr/TOMER_SbsBasvuru/SbsBasvuru 

 

NOT: Sınav başvurusu için gerekli olan belgeler yukarıda verilen internet adresindeki adımlar 

takip edilerek sisteme yüklenecektir.  

 

Sınava başvuru için gerekli belgeler:  

1. Pasaport fotokopisi,  

2. Sınava giriş ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.  

3. 1 adet vesikalık fotoğraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prg.mehmetakif.edu.tr/TOMER_SbsBasvuru/SbsBasvuru


Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Hakkında 

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı üç aşamada yapılacaktır.  

1. Aşama: Okuma-Anlama ve Yazma Becerileri Sınavı 

Okuma-Anlama ve Yazma sınavları 07 Kasım 2020 Cumartesi günü Türkiye saati ile 09:00-

13:00 saatleri arasında aşağıda verilen internet adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak 

yapılacaktır. 

https://uzak.mehmetakif.edu.tr/ 

Adayların sınav esnasında yukarıdaki internet adresine erişim sağlamaları için gereken 

bilgiler (kullanıcı adı ve şifre) adayların bildirmiş oldukları mail adreslerine gönderilecektir. 

Bu nedenle başvuru sırasında mail adreslerinin doğru yazılmasına dikkat edilmelidir.  

2. Aşama: Dinleme Becerisi Sınavı 

Dinleme sınavı 07 Kasım 2020 Cumartesi günü Türkiye saati ile 13:00-18:00 saatleri arasında 

aşağıda verilen internet adresi üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. 

https://uzak.mehmetakif.edu.tr/ 

Adayların sınav esnasında yukarıdaki internet adresine erişim sağlamaları için gereken 

bilgiler (kullanıcı adı ve şifre) adayların bildirmiş oldukları mail adreslerine gönderilecektir.  

(Adaylar Okuma-Anlama ve Yazma sınavları için gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile 

Dinleme sınavına da erişim sağlayabilecektir)  Bu nedenle başvuru sırasında mail adreslerinin 

mutlaka doğru yazılmasına dikkat edilmelidir.  

3. Aşama: Konuşma Becerisi Sınavı  

Konuşma sınavı 08 Kasım 2020 Pazar günü Türkiye saati ile 10:00-18:00 saatleri arasında 

“Whatsapp” uygulaması üzerinden görüntülü arama şeklinde çevrim içi (online) olarak 

yapılacaktır. Bu nedenle sınava katılacak olan bütün adayların sınav öncesinde mutlaka cep 

telefonlarına “Whatsapp” uygulamasını indirip kurmaları gerekmektedir.  

Not: Konuşma sınavına hangi adayın hangi saatte katılacağına dair gerekli bilgiler adayların 

başvuru esnasında bildirdikleri cep telefonlarına veya mail adreslerine gönderilecektir. Bu 

nedenle adaylar başvuru esnasında cep telefonu numaralarını doğru yazmalıdır. 

 

Not: Adayların yapılacak olan sınavın okuma-anlama, yazma, dinleme ve 

konuşma beceri alanlarının hepsine katılması zorunludur. Bu beceri 

alanlarının birisine katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılacak ve 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

https://uzak.mehmetakif.edu.tr/
https://uzak.mehmetakif.edu.tr/

