
 

 

 

TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİMİ SÜRECİ HAKKINDA 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni kazanan lisans, yüksek lisans, doktora 

öğrencilerinin Türkçe hazırlık eğitim süreci ve Türkçe yeterlik sınavı süreci aşağıda 

özetlenmiştir. 

 

Türkçe hazırlık eğitimi toplam 5 seviyeden (A1-A2-B1-B2-C1) oluşmaktadır.  

Yeni dönem hazırlık dersleri 26 Eylül 2022'de başlayacaktır. Ayrıca Ekim ayı içinde de 

yeni A1 kursları açılacaktır. 

2022 Eylül-Ekim'de A1 eğitimine başlayanlar 2023 Haziran-Temmuz'da Türkçe hazırlık 

eğitimini tamamlamış olurlar.  

Eğitim hafta içi her gündür. Size uygun sınıf TÖMER yönetimi tarafından belirlenir. Ders 

saatleri 9.00-13.00 veya 13.00-17.00 şeklindedir. Sizin için belirlenen sınıfın saatine göre 

ders saatleriniz de belirlenmiş olur. 

Yeni dönem eğitimi yüz yüze olarak planlamaktayız. Ancak pandemi koşullarına göre 

durum değişebilir.  

Hazırlık eğitimi ödemeleri üniversitenin Türk Lirası hesabına Türk Lirası olarak yatırılır. 

Döviz kabul edilmez. İndirim yapılmaz.  

30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda fiyatlar şu şekildedir: A1 kuru 2700 

Türk Lirası, A2 kuru 2700 Türk Lirası, B1 kuru 2700 Türk Lirası, B2 kuru 2700 Türk Lirası, 

C1 kuru 3600 Türk Lirası'dır.  

1 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılacak kayıtlarda fiyatlar şu şekildedir: A1 kuru 3600 

Türk Lirası, A2 kuru 3600 Türk Lirası, B1 kuru 3600 Türk Lirası, B2 kuru 3600 Türk Lirası, 

C1 kuru 4800 Türk Lirası'dır. 

Fakülte için ödenen ücret TÖMER’in hazırlık eğitimi ücreti yerine sayılmamaktadır. 

TÖMER ücretleri aşağıda yazılı hesap numarasına ödenmelidir.  

Üniversiteyi kazananlar kurs ücretini toplu olarak veya her bir seviyeyi ayrı ayrı 

ödeyebilirler. 

Üniversitemizde 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık lisans programına kabul edilenlerden en az 

B2 seviyesi Türkçe belgesi istenmektedir. İlgili programa kabul edildikten sonra bir yıl 

içerisinde B2 seviyesi sağlanmak zorundadır.  

Üniversitemizde master ve doktora programlarına kabul edilenlerden C1 seviyesi Türkçe 

belge istenmektedir. İlgili programa kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde C1 seviyesi 

sağlanmak zorundadır.  

Üniversitemizde ön lisans, lisans, master veya doktora programına kabul edilenler Türkçe 

eğitimlerini ESOGÜ TÖMER’de almalıdır. 

Türkçe bilenler için seviye tespit sınavı yapılır, sınav sonucu çıkan seviyeye göre öğrenci 

açılacak kursa başlatılır. Genel seviye tespit sınavında A1-A2-B1-B2-C1 seviyelerinde 



 

 

 

sorular bulunmaktadır. Türkçe bilmeyenler bu sınava katılamazlar ve ESOGÜ TÖMER’de 

hazırlık eğitimine A1 seviyesinden başlamalıdırlar. 

Genel seviye tespit sınavı ücreti 400 Türk Lirası’dır. Bu ücret kurs ücretinden düşürülür.  

Türkçe hazırlık eğitimine başlayanlar her seviye sonunda okuma, dinleme, yazma, 

konuşma aşamalarından oluşan sınava girerler. Sınavı geçenler bir üst kura devam 

ederler. Sınavdan kalanlar o seviyenin ücretini tekrar ödeyerek dersleri tekrar ederler.  

Kurs ücretleri geri iade edilmez. Ödemesi yapılan kurslar bir akademik yıl içerisinde 

tamamlanmalıdır.  

Türkiye dışında olup Eskişehir'e gelerek Türkçe hazırlık eğitimine katılacak olanlar 

Üniversite kabul yazısı ile öğrenci vizesi almalıdır. Bu kabul yazısı ile ülkenizdeki 

büyükelçiliğe başvurursunuz ve vize alabilirsiniz. Öğrenci vizesi olmadan Türkiye’ye 

gelenler ikamet izni alamazlar ve iki ay dolduktan sonra ülkelerine dönmek zorunda 

kalırlar. 

Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci ESOGÜ TÖMER’e gelerek Pasaportunun fotokopisini 

teslim etmeli, kayıt formunu doldurmalıdır. ESOGÜ TÖMER’den alacağı öğrenci belgesini 

Eskişehir’deki Göç İdaresi’ne götürerek ikamet işlemlerini yaptırmalıdır. 

Ücretlerde herhangi bir indirim veya taksit yapılmaz.  

Üniversite kalacak yer konusunda yardımcı olmaz.  

Derslere devam zorunludur. Derse devam etmeyenlerin hazırlık eğitimleri sonlandırılır ve 

ödenen ücretler iade edilmez.  

Herhangi bir nedenle kursa gelmeyenlerin ödediği ücretler geri iade edilmez. Kurs için 

başka ücret talep edilmez.  

Öğrenciler kurs takvimine uymak zorundadır. Derse devam etmeyenler veya sınava 

girmeyenler başarısız sayılırlar. Ve kurs ücretlerini tekrar öderler. 

Sorularınızı durumunuzu ifade eden bilgi ile birlikte tomer@ogu.edu.tr adresine 

gönderebilirsiniz. 

Yukarıdaki süreci okuduktan sonra ESOGÜ TÖMER’e kayıt yaptırmak için lütfen başvuru 

formunu doldurunuz (https://tomer.ogu.edu.tr/Storage/tomeren/Uploads/Application-

Form.xlsx). Veya ESOGÜ TÖMER’e geliniz. Ödemeyi yapınız. İki fotoğraf, pasaport 

fotokopisi, ödeme makbuzu ve başvuru formu ile birlikte ESOGÜ TÖMER’e geliniz. Veya 

bu evrakları tomer@ogu.edu.tr adresine gönderiniz. Mesaj kısmına durumunuzu özetleyen 

bilgi yazınız. 

BANKA HESAP BİLGİSİ 

BANKA ADI: T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi  

HESAP SAHİBİ: OSMANGAZİ ÜNV.DÖNER SERM.SAYMA 

IBAN: TR30 0001 0001 1740 0130 7660 61 

SWIFT KOD (YURT DIŞINDAN PARA GÖNDERMEK İÇİN): TCZBTR2A 

mailto:tomer@ogu.edu.tr
https://tomer.ogu.edu.tr/Storage/tomeren/Uploads/Application-Form.xlsx
https://tomer.ogu.edu.tr/Storage/tomeren/Uploads/Application-Form.xlsx
mailto:tomer@ogu.edu.tr


 

 

  

ABOUT THE TURKISH PREPARATORY EDUCATION PROCESS 

The Turkish preparatory education process and the Turkish proficiency exam 

process of the students who have the right to receive undergraduate, graduate and 

doctoral education at Eskişehir Osmangazi University are summarized below. 

Turkish preparatory education consists of a total of 5 levels (A1-A2-B1-B2-C1).  

Our new term preparatory education will start on September 26, 2022. In addition, new 

A1 courses will be opened in October. 

Those who start A1 course on September-October will complete the Turkish course in 

June-July 2023.  

Courses are every weekday (From Monday to Friday). The appropriate class for you is 

determined by the TÖMER management. Lesson hours are 9.00-13.00 or 13.00-17.00. 

Your course hours will be determined according to the time of the class determined for 

you. 

We are planning our new term courses face to face. However, the situation may change 

according to pandemic conditions.  

Preparatory education payments are deposited in Turkish Lira to the university's Turkish 

Lira account. We cannot accept foreign currency and no discounts. 

Prices for registrations until September 30, 2022 are as follows: A1 is 2700 Turkish Liras, 

A2 is 2700 Turkish Liras, B1 is 2700 Turkish Liras, B2 is 2700 Turkish Liras, C1 is 3600 

Turkish Liras.  

Prices for registrations made after October 1, 2022 are as follows: A1 is 3600 Turkish 

Liras, A2 is 3600 Turkish Liras, B1 is 3600 Turkish Liras, B2 is 3600 Turkish Liras, C1 is 

4800 Turkish Liras. 

The fees paid for the faculty is not counted towards the preparatory education fees of 

TÖMER. TÖMER fees must be paid to the account number written below. 

Those who win the university can pay the course fee all at once or for each level 

separately. 

At least B2 level Turkish document is required from those who are accepted to a 2-year 

undergraduate or 4-year undergraduate program at our university. B2 level must be 

achieved within one year after being admitted to the relevant program. 

C1 level Turkish documents are required from those who are accepted to master's and 

doctoral programs at our university. C1 level must be achieved within one year after being 

admitted to the relevant program. 

Those who are accepted to associate degree, bachelor's degree, master's or doctorate 

programs at our university must receive their Turkish education at ESOGÜ TÖMER. 

A general placement test is held for those who speak Turkish, and the student starts the 

course to be opened according to the level of the exam. There are questions at the levels 

of A1-A2-B1-B2-C1 in the general placement test. Those who do not know Turkish cannot 

participate in this exam and must start their preparatory education at A1 level at ESOGÜ 

TÖMER. 



 

 

 

The general placement test fee is 400 Turkish Liras. This fee will be deducted from the 

course fee.  

Those who start the Turkish preparatory education take an exam consisting of reading, 

listening, writing and speaking stages at the end of each level. Those who pass the exam  

continue to the next draw. Those who fail the exam repeat the lessons by paying the fee 

for that level.  

Course fees are not refundable. The paid courses must be completed within one academic 

year.  

Those who come to Eskişehir and attend Turkish preparatory education must obtain a 

student visa with a University acceptance letter. With this acceptance letter, you apply to 

the embassy in your country and you can get a visa. Those who come to Turkey without a 

student visa cannot obtain a residence permit and have to return to their country after 

two months.  

The student who has registered to the university should come to ESOGÜ TÖMER and 

submit the photocopy of his passport and fill in the registration form. The student should 

take the student certificate from ESOGÜ TÖMER to the Immigration Office in Eskişehir 

and have the residency procedures done. 

The person coming to Eskişehir with a letter of acceptance must come to ESOGÜ TÖMER, 

submit a copy of his passport and fill in the registration form. He / she should take the 

student document from ESOGÜ TÖMER to the Immigration Administration in Eskişehir 

and make the residence procedures. 

No discounts or installments are made in fees.  

The university does not help with accommodation. The trainees must arrange their own 

accommodation. 

Attendance is mandatory. Course registrations of those who do not attend the course are 

terminated and their acceptance letters are canceled.  

The fees paid by those who do not attend the course for any reason are non-refundable. 

No other fees are charged for the course.  

Students must arrange their own accommodation in Eskişehir. Our center or university 

has no place to host students.  

Students must comply with the course schedule. Those who do not attend the course or 

do not take the exam are considered unsuccessful. And they pay the course fees again. 

You can send your questions to tomer@ogu.edu.tr address with information about your 

situation. 

After reading the above process, please fill in the application form to register with ESOGÜ 

TÖMER (https://tomer.ogu.edu.tr/Storage/tomeren/Uploads/Application-Form.xlsx).  Or 

come to ESOGÜ TÖMER. Make the payment. Come to ESOGÜ TÖMER with two photos, 

passport photocopy, payment receipt and application form. Or send these documents to 

tomer@ogu.edu.tr Write the information summarizing your situation in the message part. 

 

https://tomer.ogu.edu.tr/Storage/tomeren/Uploads/Application-Form.xlsx
mailto:tomer@ogu.edu.tr


 

 

 

 

INFORMATION of BANK ACCOUNT 

BANK NAME: T.C. Ziraat Bank Eskişehir Şubesi  

ACCOUNT HOLDER: OSMANGAZİ ÜNV.DÖNER SERM.SAYMA 

IBAN: TR30 0001 0001 1740 0130 7660 61 

SWIFT CODE: TCZBTR2A 


