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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı TÜRKİYE BURSLARI Türkçe 

Hazırlık Kursu Ders Saati Tablosu-2014-2015 Öğretim Yılı 

 

Tabloya göre Türkçe öğrenmeye yeni başlayan bir öğrenci 32 hafta (toplamda 8 ay) Türkçe 

hazırlık eğitimi almakla yükümlü 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

"Hazırlık Eğitimi: Üniversitelere kabul için yeterli olmayan öğrenciler ‘foundation’ adı 

altında bir akademik yıl (6-8 ay) süren hazırlık eğitimi alırlar. Bu eğitim süresince öğrenciler 

hem İngilizcelerini geliştirir hem de üniversite eğitimi için gerekli birtakım temel dersler 

alırlar. Amerika’da hazırlık eğitimi zorunlu değildir, eğer öğrencinin İngilizce seviyesi 

yeterli ise direkt birinci sınıftan eğitimine başlayabilir." 

http://www.troyint.com/amerika-universiteleri/ 

 

ALMANYA  

"Almanya’ya dil eğitimi için girdikten sonra, TestDAF ya da DHS sınavını geçmek için 18 ay 

süreniz var. Normalde bu eğitimi 9 ayda tamamlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin çalışma 

disiplininiz, eğitim aldığınız kuruluşun ve uygulanan eğitimin kalitesine bağlıdır." 
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Kaynak: http://www.elt.com.tr/almanyada-universite-egitimi/almanca-yeterlilik-sinavina-

hazirlik-testdaf.asp 

"Hiç Almanca bilmeyen bir adayın başarılı bir TESTDAF skoru almak ve üniversitede sıkıntı 

çekmeden okuyabilmek için ortalama 900 – 1000 saat civarında Almanca eğitimi alması 

gerekmektedir." 

Kaynak: http://www.almanyadauniversite.com/almanca-hazirlik-egitimi-testdaf/ 

 

 

AVUSTRALYA 

" Üniversite hazırlık yılı (Foundation) programlarının ana hedefi, eğitim sistemleri Avustralya 

sisteminden farklı olan ülke öğrencilerini Avustralya üniversitelerine hazırlamaktır. 

Avustralya`da en iyi üniversiteler tarafından düzenlenen foundation programları 30 haftadan 

59 haftaya kadar sürmektedir. Programların akademik kadrosu çok güçlü olmasından dolayı 

bu programları başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversite eğitimlerini rahatlıkla 

sürdürebilmektedirler. Uluslar arası öğrenciler için düzenlenen bu programlarda yoğun bir 

sınav temposu vardır. Ayrıca, bazı üniversiteler kendi foundation programlarını başarıyla 

bitiren öğrencilerini kendi üniversiteleriyle anlaşmalı diğer bir üniversiteye girme garantisi de 

vermektedirler." 

http://educaworld.net/universitemaster.php?pno=4 

 

İNGİLTERE 

" Türkiye’de lise mezunu olup, İngiltere’de üniversite okumak isteyen bir öğrenci, hem iyi 

derecede İngilizce bilmek zorundadır hem de buna ek olarak A level düzeyine gelebilmesi 

için 1 yıl süre ile FOUNDATION (hazırlık) eğitimi almalıdır. Çoğu üniversite ve özel eğitim 

kurumları tarafından verilmekte olan FOUNDATION eğitiminde öğrenciye 1 yıl boyunca Fen 

Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda eksiklik duydukları konularda destekleyici 

dersler verilir. " 

"Öğrencinin alması gereken İngilizce hazırlık eğitiminin süresi, öğrencinin o anki İngilizce 

seviyesine bağlıdır. İngilizcesi iyiye yakın olan bir öğrencinin 2-3 ay İngilizce eğitim alması 

yeterli olabilirken, İngilizcesi zayıf olan bir öğrencinin 9-10 ay yoğun eğitim alması 

gerekebilir." 

Kaynak: http://www.elt.com.tr/universite/yurtdisi_universite_ingiltere.asp 

 

"Foundation Programı Nedir? / Neden Gereklidir? 

http://www.almanyadauniversite.com/almanca-hazirlik-egitimi-testdaf/
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İngiltere ve Türkiye’de uygulanmakta olan lise eğitim sistemi farklı olduğundan Türkiye’de 

lise bitirmiş olan öğrencilerin İngiltere’de üniversite kabul koşulları farklıdır. Türkiye’de 

liseden mezun olan öğrenciler İngiliz Lise sistemine göre yeterli görülmediği için, bir başka 

deyişle A Level düzeyinde kabul edilmediklerinden, doğrudan İngiltere’de Üniversiteye 

başlayamazlar. Türkiye’de lise mezunu olup, İngiltere'de üniversite okumak isteyen bir 

öğrenci, hem iyi derecede ingilizce bilmek zorundadır hem de buna ek olarak a level 

düzeyine gelebilmesi için 1 yıl süre ile foundatıon (hazırlık) eğitimi almalıdır. çoğu 

üniversite ve özel eğitim kurumları tarafından verilmekte olan foundatıon eğitiminde 

öğrenciye 1 yıl boyunca Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilimler gibi alanlarda eksiklik 

duydukları konularda destekleyici dersler verilir. Öğrenciler Foundation eğitiminde okumak 

istedikleri bölüme göre hazırlanırlar ve Foundation eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler 

üniversitelere kabul edilirler. 

Bir öğrencinin foundatıon programına katılabilmesi için İngilizce seviyesinin yeterli olması 

gerekir. Foundation eğitiminde İngilizce dersi yoktur. Bu durumda olan öğrencilerin 

foundation öncesinde dil eğitimi alması gerekir. Öğrencilerin Foundation programlarına 

katılabilmek için ihtiyaçları olan seviyeye gelmeleri başlangıç seviyelerine bağlı olup, bazı 

öğrenciler için birkaç aylık eğitim yeterlidir. Elt danışmanları başvuru aşamasında 

öğrencilerin seviyelerini değerlendirmekte ve uygun olan eğitim stratejisini belirlemektedir 

İngilizcesi iyi olmayan bir öğrenci, foundation eğitimi alamaz. Bu durumda öğrencinin 

foundation eğitimine başlamadan önce İngilizce hazırlık eğitimi alması gerekir. Öğrencinin 

alması gereken İngilizce hazırlık eğitiminin süresi, öğrencinin o anki İngilizce seviyesine 

bağlıdır. İngilizcesi iyiye yakın olan bir öğrencinin 2-3 ay İngilizce eğitim alması yeterli 

olabilirken, İngilizcesi zayıf olan bir öğrencinin 9-10 yoğun eğitim alması gerekebilir." 

 

Kaynak: http://www.elt.com.tr/universite/ingiltere-foundation-egitimi.asp 

 

http://www.elt.com.tr/universite/ingiltere-foundation-egitimi.asp

