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Türkiye Bursları kapsamında yer alan tanıtım, başvuru, 

seçim, yerleştirme, intikal gibi süreçlerin belirli bir takvime 

bağlı olarak yürütülmesini sağlayarak uygulamada 

standardizasyonu temin etmek amacıyla Türkiye Bursları 

uygulama takvimi oluşturulmuştur. Türkiye Burslarının 

önemli süreçlerinden biri olan ve 50’ye yakın üniversite 

bünyesinde uygulanmakta olan Türkçe hazırlık eğitiminin 

ortak bir takvime bağlı olarak belirli uygulama esasları 

çerçevesinde sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye Burslusu öğrencilere 2017-2018 

akademik yılında sunulacak olan Türkçe hazırlık eğitiminin 

aşağıda yer alan takvim ve esaslar dikkate alınarak 

uygulanması gerekmektedir.
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

2017-2018 Türkçe Hazırlık 
Eğitimi Takvimi

G
Ü

Z 
D

Ö
N

EM
İ

Karşılama ve Kayıt 9-25 Eylül

Seviye Tespit Sınavı 25 Eylül-02 Ekim

Derslerin Başlaması 02 Ekim

Ders ve Sınavların Bitişi 26 Ocak 2018

Ara Tatil 29 Ocak-05 Şubat

Devam ve Başarı Listelerinin YTB ’ye Gönderilmesi Her ayın 15’inde

Dönem Arası Yeterlilik Sınavı 25/26 Ocak

İlk Dönem Faturasının Gönderilmesi 15-26 Ocak

B
A

H
A

R
 D

Ö
N

EM
İ

Derslerin Başlaması 05 Şubat

Akademik Eğitim Gören Öğrenciler için Akademik 

Türkçe Derslerinin Başlaması  19 Mart

Ders ve Sınavların Bitişi 15 Haziran

Akademik Türkçe (140 saat) 18 Haziran-13 Temmuz

İkinci Dönem Faturasının Gönderilmesi 16-27 Temmuz
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Kur
Saatleri

Türkçe hazırlık eğitiminde standardizasyon 

sağlanabilmesi bakımından farklı merkezler 

arasında oldukça farklılık gösteren ve uygulama 

güçlüğü doğuran kur saatlerinin Avrupa Dil 

Portfolyosu dikkate alınarak programlanması 

beklenmektedir.

Türkiye Bursları mevzuatı gereği, Türkçe hazırlık 

eğitimi alan öğrencilerin derslere devamı esastır. 

Aylık azami devamsızlık saati olan 20 saati maze-

retsiz geçenlerin bursları 3 ay boyunca % 25 

kesintili ödenecek, toplam azami devamsızlık saati 

olan 100 saati geçenlerin bursları hakkında iptal 

işlemleri başlatılacaktır. Mazeretler, öğrencilerin 

Başkanlığımızdan aldıkları izinleri ve sağlık rapor-

larını kapsamaktadır. Öğrencilerin diğer mazeret-

leri için kullandıkları izinler toplam devamsızlık 

saatleri kapsamında değerlendirilecektir.

Derslere
Devam

Toplam azami 
devamsızlık saati 

100 saati
geçenlerin bursları 
hakkında iptal 
işlemleri 
başlatılacaktır.
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Türkiye Bursları kapsamında 960 saatlik Türkçe hazırlık 
eğitimini tamamlayan öğrencilerin dil yeterliliği 
bakımından akademik eğitim için yeterli seviyeye 
ulaştırılması amacıyla tüm Türkçe öğretim merkezlerinde 
140 saatlik Akademik Türkçe Programı uygulanacaktır. 

Akademik Türkçe Programı 2017-2018 yılında 
burslandırılarak 960 saatlik Türkçe Hazırlık Eğitiminde C1 
kurunu tamamlayan öğrenciler için Haziran 2018’de, 
geçen yıllarda Türkçe Hazırlık Eğitimi almış ya da 
2017-2018 eğitim döneminde burslandırılarak hazırlık 
eğitiminden muaf olmuş öğrenciler için ise Mart 2018’de 
uygulanacaktır.

2017-2018 döneminde burslandırılan öğrencilerden 
Türkçe yeterliliği olan öğrencilerin de diğer öğrencilerle 
birlikte Akademik Türkçe Programına kayıt yaptırmaları 
zorunludur. Bu çerçevede, 9-25 Eylül tarihleri arasında 
bu öğrenciler de yerleştirildikleri Türkçe öğretim 
merkezlerine kayıt yaptıracaktır.

Akademik Türkçe dersleri için sınıf dağılımlarının ayrıca 
planlanması; sosyal, fen, eğitim ve sağlık bilimleri 
öğrencilerinin bir arada olacakları bir düzende yapılması 
önem arz edecektir. Yine, akademik Türkçe derslerinin 
içeriği konusunda imkan dâhilinde alanla ilgili 
akademisyenlerin katılımlarının sağlanması faydalı 
görülmektedir.

Akademik
Türkçe

140 Saat
Akademik 

Tükçe 

Programı
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Öğrencilerin bursluluk durumları ve öğrenme 

performanslarının Başkanlığımız tarafından takip 

edilebilmesi için devam ve başarı çizelgesinin 

güncellenerek her ayın 15’inde 

turkcehazirlik@turkiyeburslari.gov.tr adresi üzerinden 

Başkanlığımıza iletilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, 

ara dönemde yeterlilik sınavına girerek C-1 Belgesi 

almaya hak kazananların bilgilerinin de aynı adrese 

bildirilmesi gerekmektedir. Hazırlık eğitimi esnasında 

çeşitli nedenlerle zorluk yaşayan, uygunsuz 

davranışlarıyla Merkezin eğitim düzenini ve diğer 

öğrencileri olumsuz etkileyen öğrencilerin durumlarının 

Başkanlığımıza sözlü veya yazılı olarak iletilmesi ayrıca 

önemsenmektedir. Bildirimlerin gecikmesinden 

kaynaklanan sorumluluk Merkezinize ait olacaktır.

Düzenli Bilgi 
Paylaşımı

Her ayın 15’inde 
turkcehazirlik@turkiyeburslari.gov.tr 
adresi üzerinden 
Başkanlığımıza iletilmesi önem arz etmektedir. 
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Türkçe hazırlık eğitimine B2 veya C1 kurlarından 

başlayan öğrenciler, C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik 

Belgesi almak üzere ara dönem yeterlik sınavına 

alınacaktır. Yeterlik belgesini alan öğrencilerden ikinci 

yarıyılda üniversite eğitimine başlayabilenlerin Türkçe 

öğretim merkezlerinden kayıtları silinecektir.

Güz dönemi sonunda C1 Seviyesi Türkçe Yeterlik Belgesi 

aldığı halde üniversitesi tarafından ikinci yarıyılda 

akademik eğitime başlaması uygun bulunmayan 

öğrenciler ise Türkçe öğretimine en yüksek kurdan 

devam edecekler talep etmeleri halinde bursları 

dondurularak, bursluluk süresinden sayılmamak üzere 

bir yarıyıl izinli sayılacaklardır.

Bu durumda olanlardan bursunu dondurmayıp Türkçe 

hazırlık eğitimine devam etmeyenler hakkında 

devamsızlık tedbirleri uygulanacaktır.

Ara Dönem 
Yeterlik 
Sınavları
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Normal eğitim süresi içerisinde C-1 belgesi alamayan 

öğrencilere 14 Eylül 2018 tarihine kadar ek süre 

tanınacak ve bursları ödenmeye devam edecektir. Bu 

tarihe kadar C-1 belgesi alamayan öğrencilerin bursları 

bir yıl süre ile dondurulacaktır. Bu durumdaki öğrenciler 

yurtlarda ücretsiz kalmaya devam edebilecekler ancak 

aylık burs ödemesi alamayacak ve tekrar eden Türkçe 

hazırlık eğitimlerinin bedelini kendileri ödeyeceklerdir.

Başarısız 
Öğrencilerin 
Durumu
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı 

gereği, 2017 yılı Türkçe hazırlık eğitimi ders saati ücreti 

yılsonuna kadar 4,00 olarak ödenecektir. 2018 yılı ders 

saati ücreti güz döneminde gerçekleşecek olan mezkûr 

Kurul kararıyla belirlenecektir. Türkçe hazırlık eğitimi 

ödemeleri, 31 Aralık 2017 tarihine kadar tamamlanan 

dersler için ilk taksit, 13 Temmuz 2018 tarihine kadar 

tamamlanan dersler için de ikinci taksit olarak 

ödenecektir. Ödemeler, eğitim alan öğrencilerin kimlik 

bilgileri ve aldıkları ders sayılarını gösteren ve her 

sayfası paraflı listelerin ekli olarak ve yukarıda zikredilen 

tarihler için düzenlenmiş faturaların eksiksiz ve hatasız 

olarak Başkanlığımıza ulaşmasını müteakip bir ay 

içerisinde yapılacaktır. Faturalar, eğitim alan öğrenci 

sayısı ve gerçekleşen toplam ders saatinin 2017 yılı için 

4,00, 2018 yılı için ise bilahare bildirilecek olan yeni ders 

saati ücreti ile çarpımı sonucunda ortaya çıkacak rakama 

% 8 KDV eklenmesi suretiyle hazırlanacaktır. Ekinde 

paraflı öğrenci tabloları yer almayan faturaların ödemesi 

gerçekleştirilememektedir. Bu sebeple fatura eklerinin 

eksiksiz olarak Başkanlığımıza gönderilmesi önem arz 

etmektedir.

Faturalandırma
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Türkiye Burslusu öğrencilerin öğrenim 

görecekleri bölüm ve programlara 

uyumlarının sağlanabilmesi amacıyla, 

2017-18 akademik yılı ikinci yarıyılı 

başlangıcından itibaren öğrencilerin 

haftada yarım gün üniversite derslerine 

katılımları konusunda gerekli çalışmaların 

üniversite nezdinde koordine edilmesi 

beklenmektedir. Söz konusu oryantasyon 

dersleri Türkçe ders saatleri içerisinde 

değerlendirilmeyecektir.

Bölüm/Program 
Oryantasyonu
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Türkçe hazırlık eğitiminin ders dışı etkinliklerle 

desteklenmesi, öğrencilerin ülkemize uyum 

süreçlerinin kolaylaştırılması ve Türkçe öğrenme 

motivasyonlarının artırılması amacıyla, Türkçe 

öğretim merkezlerinin her ay en az bir sosyal-kültürel 

etkinlik düzenlemesi beklenmektedir. Merkez 

imkanlarının elvermediği durumlarda söz konusu 

etkinliklerin üniversite, belediye ve illerde bulunan 

GSB’ye bağlı Gençlik Merkezleri gibi yerel kurumların 

desteğiyle sürdürülmesi beklenmektedir. Düzenlenen 

etkinliklere ilişkin resim ve özet bilgilerin Türkiye 

Bursları Türkçe Öğretimi facebook hesabında 

paylaşılmak ve Merkezinize ait dosyaya eklenmek 

üzere aylık olarak turkcehazirlik@turkiyeburslari.gov.tr 

adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Sosyal ve 
Kültürel 
Etkinlikler
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Türkçe hazırlık eğitimi alacak olan Türkiye Burslusu 

öğrenciler için “Türkiye Bursları Türkçe Öğretimi” 

adlı facebook hesabı oluşturulmuştur. Bu sayfada 

öğrencilerle birtakım merkezi mesajlar 

paylaşılacak, öğrencilerin Türkçe öğrenme 

serüvenlerine ilişkin paylaşımlarına yer verilecek, 

Merkezlerde düzenlenen etkinliklere ilişkin 

resimler, sınıflardan kareler vs. sayfada yer 

alacaktır. Ayrıca, öğrencilere Türkçeyi öğretici 

birtakım paylaşımların da söz konusu sayfa 

üzerinden yapılması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, facebook sayfasında paylaşılmak 

üzere Türkçe öğretimi konusunda faydalı olacağı 

düşünülen görsellerin ve Türkçe öğretimi 

esnasında çekilen ilgi çekici fotoğrafların düzenli 

aralıklarla turkcehazirlik@turkiyeburslari.gov.tr 

adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Facebook
Hesabı
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

Başkanlığımız, Türkiye Burslusu öğrencilerin 

Türkçe öğretimi, vize, ikamet, sağlık sigortası, yurt, 

üniversite, tez, mezuniyet, ülkeye giriş ve çıkış 

tarihleri vs. bilgilerinin anlık olarak takip 

edilebileceği bir öğrenci takip sistemi 

geliştirmektedir. 2017 yılı sonu itibariyle aktif olacak 

sistem ilgili kurumlara kendi alanları ile ilgili bilgileri 

görebilme ve bilgileri güncelleme imkânı sunacaktır.

Türkçe hazırlık eğitimi almakta olan öğrencilere ait 

kayıt, muafiyet, kur, derslere devam, başarı, izin, 

rapor, yeterlilik sınavı sonucu gibi bilgiler Türkçe 

öğretim merkezleri tarafından kendilerine tanınan 

erişim yetkisi üzerinden sisteme işlenecektir. Bu 

konuda gerekli bilgilendirme zaman içerisinde 

yapılacaktır.

Türkiye Bursları 
Öğrenci 
Takip Sistemi
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Türkçe Hazırlık Eğitimi Rehberi

İrtibat :
Murat DURGUT 0312 218 40 48 

Murat KILIÇ  0312 218 4323

turkcehazirlik@turkiyeburslari.gov.tr

Posta Adresi:
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Uluslararası 
Öğrenciler Daire Başkanlığı

Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat

Çankaya Ankara

Fatura İçin Vergi Dairesi ve 
Numarası:
Başbakanlık

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Hitit Vergi Dairesi

Vergi No: 986 022 1867

İletişim
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