EK 2: YURT İÇİ DİL ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
Öğrenim Süreci:
-Yurt içinde dil öğrenimi 4’er aylık dönemlerde yürütülecektir. Öğrenim görülecek 4 aylık döneme
ait kabul belgesi REBUS’a yüklendikten sonra öğrenciler öğrenime başlamış sayılacak ve dil öğrenimi
görülecek ilgili dönem sonuna kadar kurs değişikliği veya kurstan ayrılmak mümkün
olmayacaktır.
-Her dönemin başında ilan edilecek tarihler arasında yeni döneme ait kabul belgesi yükleme, kurs
değişikliği veya kurstan ayrılma işlemleri yapılacaktır. Öğrencilerin, dönemlerin sonunda olmak üzere
en fazla 2 kez kurs merkezi değiştirme hakkı bulunmaktadır.
-Öğrenciler, öğrenim gördükleri kurs merkezlerinin disiplin ve devam hükümlerine tabiidir. Kurallara
uymadıkları tespit edilen öğrencilerle ilgili karar Bakanlıkça verilecektir.
-Öğrencilerin yurt içi dil kurslarına kayıtlı oldukları süreler için, yurt içi dil kursları tarafından devam
raporları aylık olarak Bakanlığa iletilecektir. Ayrıca dönem sonunda faturalar ile birlikte
gönderilecektir.
-İlan edilen dönemler haricinde belgelendirilmiş bir mücbir sebep (askerlik, kurul raporuyla
belgelendirilmiş bir sağlık durumu) olmaksızın 12 aylık süresini kullanmamış olan öğrencilere ek bir
süre verilmeyecektir.
Öğrenim Görülebilecek Kurumlar
2017 YLSY dönemi öğrencilerimiz aşağıdaki şartları taşıyan üniversitelerin ilgili bölümlerine
başvurabilecektir. 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçinde Yabancı Dil Öğrenimi Görülmesine
İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca öğrenim görülecek yurt içi dil kurslarında aranacak şartlar aşağıda
sıralanmıştır:
a) Yurt içi dil kursu öğrenimi görülecek yükseköğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve ders
içeriklerinin tamamı dil kursu görülecek ilgili yabancı dilde olan en az bir lisans veya lisansüstü
programının bulunması,
b) Sınıf mevcudunun en fazla 20 olması,
c) Kurs programlarının; öğrencileri yurt dışındaki lisansüstü öğrenim sürecine hazırlayıcı nitelikte
olup yüksek lisans ve doktora seviyesinde okul kabulü almalarını sağlayacak hedef sınavlara yönelik
düzenlenerek aylık en az 60 ders saati olması,
d) Yurt içi dil kursu programı dâhilinde; öğrenim görülecek olan ilgili dilde (İngilizce veya Almanca)
eğitim verecek ve ana dili (native speaker)/birinci dili bu dil olan en az bir öğretim elemanının
bulunması,
e) Bünyesinde dil öğrenimi görülecek olan yükseköğretim kurumunun en az 5 yıldır aktif olarak
faaliyette olması.
e) 2017 YLSY kılavuzunda belirtilen dillerde (İngilizce veya Almanca), örgün eğitim yöntemiyle
yürütülmesi ve resmî burslu öğrencilere özel açılacak sınıflarda olması,
NOT: Yukarıdaki şartları sağlayan kurs merkezleri REBUS üzerinde kabul belgesi yükleme ekranında
yer alan listede bulunmaktadır.

