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T.C.  

BAŞBAKANLIK 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 

 

 

2016 YILI YURT İÇİ LİSANS EĞİTİM BURSU İLANI 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu Başkanlığı 

tarafından; sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak 

projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek 

lisans programlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 

 

Lisans Programlari Sayı 

Türk Dili ve Edebiyatı 

43 

Türk Dili ve Edebiyati Öğretmenliği 

Türkçe Eğitimi 

Türkçe Öğretmenliği 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 

3) Aynı eğitim seviyesi için başka bir kurum veya kuruluştan Kredi ve Yurtlar Kurumu 

sistemi üzerinden burs almamış olmak, 

4) Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yukarıdaki lisans programlarından birinde 

öğrenim görüyor olmak, 

5) Eğitime yeni başlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan sınavda yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 3.000’e 

girmek, ara sınıftakiler için bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve dönem not 

ortalaması en az 70/100 olmak (Yükseköğretim Kurulu not dönüşüm tablosu dikkate 

alınacaktır.)  

 

BAŞVURU DÖNEMİ 

Başvurular 02-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Türk Dil Kurumunun Genel Ağ sayfasında 

yayınlanacak elektronik başvuru formu üzerinden yapılacaktır. 

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

a) Adli sicil beyanı, 

b) Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM sonuç belgesi ve yerleştirme belgesi, ara 

sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı not döküm çizelgesi, 

c) Son bir ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi, 

d) Öz geçmiş, 

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 

BURS MİKTARLARI, SÜRELERİ VE ÖDEMELERİ 

Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan 

tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim 

devam ettiği sürece ödenir. Lisans bursu miktarı aylık 700,00 TL’dir. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvurular, başvuru şartlarında belirtilen kriterler çerçevesinde Türk Dil Kurumu tarafından 

değerlendirilerek başarı sıralaması yapılacaktır ve kontenjan sayısı kadar kişi başarılı 

sayılacaktır.  

 

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI 

Burs almaya hak kazananların listesi, Türk Dil Kurumunun Genel Ağ sayfasında ilan edilir. 

Başvuru esnasında sisteme yüklenen belgelerin onaylı suretleri şahsen veya posta ile Türk 

Dil Kurumuna ulaştırılır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından 

karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini 

süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler. Yukarıda istenilen 

belgeler istenildiği takdirde, aslı gösterilmek şartıyla Türk Dil Kurumu tarafından 

onaylanabilir. 
 

YÜKÜMLÜLÜKLER, SÖZLEŞME VE BURSUN DEVAMI 

Söz konusu burslar, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında 

verilmektedir.  

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının 

devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve 

Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen yönetmeliğe Yüksek Kurum 

ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarından ulaşılabilir. 

Burslu; imzaladığı sözleşmeye, yönetmelikte belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve 

genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara 

uymak zorundadır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Türk Dil Kurumu 

Atatürk Bulvarı No: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA 

312 4575200 / 5260 

o.yalman@tdk.org.tr 

www.tdk.gov.tr 

 

 

mailto:o.yalman@tdk.org.tr
http://www.tdk.gov.tr/

