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Başvuru Rehberi

Başkanlığımız tarafından yurt dışında yaşayan 
okul çağındaki çocuk ve gençlerimize yönelik 
yürütülen proje programlarından biri olan 
Türkçe Saati Proje Destek Programı ile Rusya 
Federasyonu’nda yaşayan Türklerin Türkçe ile 
bağlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Bugün çoğunluğu Batı Avrupa’da yaşayan 
diasporamızın 60 yıla dayanan yurtdışında 
kültürel kimliğin sürdürülmesi tecrübesi, 
Rusya’da yaşayan vatandaşlarımız için önemli 
bir örnek teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın 
kimliklerini muhafaza etmesindeki başarıları 
anadilleri Türkçe ile bağlarının korunması ile 
alakalıdır. 

Yurtdışı Türkler için Türkçe öğrenimi bugün, 
kültürel kimliğin ana karakterine bakım 
sağlanması anlamına gelir. Çünkü dil birey 
için iletişimin ötesinde işlevlere sahiptir. O, 
kişinin hayatı algılaması, kendi düşüncelerine 
ifade kazandırması, böylelikle hem bireysel 
bilincin hem de aynı dili konuşan insanlar 
arasında ortak bir düşünce dünyasının 
gelişmesine imkân sunması yönüyle, kimliğin 

temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde yurtdışı 
Türklerin, çok dilli ve çok kültürlü ortamların 
insanları olarak, yaşadıkları ülkelerin dillerini 
öğrenmek ve kullanabilmek kadar Türkçeyi 
koruma ve devam ettirme imkânlarına sahip 
olmaları da önemlidir. Nihayetinde Türkçe, 
onu konuşanların köklerine ait tarihi, dilsel ve 
kültürel alanı vurgulayarak Türk toplumunun 
hem kendine has karakterini diri tutmakta, 
hem de gelecekteki varlığının da bağlı olduğu 
bir koşul haline gelmektedir. Bu sebeple 
çocuk ve gençlere anadili olarak Türkçenin 
doğru öğretilmesi, onları kendi kültürel 
kimliği ile barışık ve öz güven sahibi bireyler 
kılmaya katkı sunduğu gibi, yurt dışındaki 
Türk toplumunun yarınlarını da emniyet altına 
almak anlamına gelmektedir. 

Buradan hareketle Başkanlığımız, Rusya 
Federasyonu’nda yaşayan çocuk ve 
gençlerimizin Türkçe öğrenme süreçlerine 
katkıda bulunmak amacıyla Türkçe Saati 
Proje Destek Programını geliştirmiştir.
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Türkçe Saati Programı Rusya Başvuru Rehberi

Türkçe Saati Proje Destek Programı Nedir? 
Yurtdışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin;

Velilerin;

Sivil toplum kuruluşlarının; 

o Türkçeye duydukları heyecanı canlı tutmak,
o Türkçe bilgi ve beceri düzeylerini artırmak,
o Akranları ile bir arada Türkçe öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak,
o Türk kültürüne dair doğru bilgilendirilmelerini sağlamak,
o Öz güven hislerini geliştirerek onları yaşadıkları ülkelerde toplumsal katılıma cesaretlendirmek;

o Türkçe öğrenimi ve kullanımı hakkında bilinç seviyesini yükseltmek,
o Çocuklarının Türkçe öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını teşvik etmek,

o Yürüttükleri Türkçe faaliyetlerinde verimlerini ve kapasitelerini artırmak,
o Türkçe öğretimi hususunda çalışan diğer dernekler ile iletişim kurmasını sağlamak,
o Veliler üzerinden yaşanan bölgede Türk toplumu ile ilişkilerini güçlendirmek

maksatlarıyla, sivil toplum kuruluşları bünyesinde haftada 2 veya 3 saat Türkçe derslerinin sunulmasını içeren 
bir eğitime destek programıdır.

Proje Destek Süresi Programa Kimler 
Başvurabilir?
Türkçe Saati Programına ilgili alanlarda çalışmalar 
yapmak kaydıyla, kâr amacı gütmeyen tüzel kişi-
lerden;  
 • Sivil toplum kuruluşları, 
 • Eğitim kurumları, 
 • Kar amacı gütmeyen şirketler,
 başvurabilirler.

HAFTA

30
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Başvuru Rehberi

• ABD • Almanya • Avusturya  • Belçika • Birleşik Krallık
• Danimarka  • Finlandiya • Fransa • İsveç • İsviçre 
• İtalya • Kanada • Norveç • Hollanda • Avustralya
• Rusya

Hangi Ülkelerden Başvuru Yapılabilir?

Projelere Sunulacak 
Destekler Nelerdir?

Başkanlık tarafından projelere sağlanacak 
destek yalnızca aşağıdaki kalemleri kapsa-
maktadır: 

• Eğiticilere yapılacak ders saati ödemeleri 
• Proje yürütücüsüne yapılacak ödeme 
• Eğitim etkinlikleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler 

için ödemeler 
• Eğitim materyali, malzeme, ekipman ödemeleri
! Bu kalemler dışında herhangi bir maliyet Başkanlı-

ğımız tarafından karşılanmayacaktır.

!Bu kalemler dışında herhangi bir 
maliyet Başkanlığımız tarafından 

karşılanmayacaktır.

Ülke Eğitici Saat 
Ücreti

RUSYA 15 USD
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Türkçe Saati Programı Rusya Başvuru Rehberi

Proje Kapsamında Sağlanabilecek 
Azami Destek Miktarı

1 sınıf 
açılması durumunda en fazla

2 sınıf 
açılması durumunda en fazla

     3 sınıf 
açılması durumunda en fazla

40.000 TL

60.000 TL
80.000 TL

!Öğrenci velilerinin de programa katkı sunması beklenmektedir. 
Ayrıca yerel kurum ve kuruluşların katkılarının da projeye dâhil 

edilmesi, değerlendirme aşamasında olumlu bir etken olacaktır.

Ülke
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ÜCRETİ:

1 Sınıf 2 Sınıf 3 Sınıf
RUSYA 400 USD 550 USD 700 USD
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Başvuru Rehberi

Projeler Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 

 Projelerde verilecek eğitim, 

a) 30 haftalık belirlenen bir müfredata göre hazır-
lanmalıdır. 

b) Haftada 2 veya 3 saat Türkçe dersi sunmalıdır.
c) Aşağıda belirtilen konularda veli katılımına açık 

birer etkinlik içerecek şekilde planlanmalıdır: 
• Dinleme ve Konuşma Performans Etkinliği 
• Okuma Etkinliği 
• Yazma Etkinliği 
• Kültürel Gezi

d) Yukarıdaki maddede sayılan 4 etkinlik, ders sa-
atleri kapsamında gerçekleşebilir. Bu sebeple 30 
haftalık müfredat içinde planlanabilir. 

e) Faaliyet takviminde proje başı, ortası ve sonunda 
olmak üzere en az 3 veli toplantısına ve 1 veli eği-
tim seminerine yer verilmelidir. Bu veli faaliyetleri 
ders saatlerinde gerçekleşemez ve dersler veli 
faaliyetleri sebebiyle iptal olamaz.

f) Sınıflar 15-25 kişilik gruplardan oluşmalı ve öğren-
cilerin yaş aralığı 8-9, 10-12, 13-14, 15-17 şeklinde 
olmalıdır.  Sınıflara, okuma ve yazmayı öğrenilen 
sınıf ya da seviyeyi henüz bitirmemiş olan çocuk-
lar alınmamalıdır.

g) Proje takvimi bölgedeki ilk ve ortaöğretim okul 
takvimi ile uyumlu olarak düzenlenmelidir.
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Türkçe Saati Programı Rusya Başvuru Rehberi

1. 2020 itibariyle dünyayı etkisi altına alan 
Covid 19 pandemisine bağlı olarak, ülke-
lerde 2020/2021 öğretim yılında dersle-
rin fiziki sınıf ortamında devam etmesini 
engelleyecek sağlık tedbirlerinin alınması 
durumunda, eğitim online olarak sürdürü-
lebilir. 

2. Yukarıdaki maddeye binaen online eğiti-
me geçecek proje sahiplerinin, öncesinde 
Başkanlığı arayarak gereken bilgileri ilet-
meleri beklenecektir.

3. ( 1 ) maddesine binaen online devam 
eden projelerde eğitimci ve proje yürütü-
cüsü için belirlenen destekler olduğu gibi 
ödenmeye devam edecektir. 

4. ( c ) maddesinde sayılan 3 etkinliğin 
(Dinleme ve Konuşma Performans Etkin-
liği, Okuma Etkinliği, Yazma Etkinliği) veli 
katılımı ile online gerçekleşmesi mümkün 
olmadığında, bu etkinlikler yerine alışıla-
gelen ders düzeni takip edilecek ve bu 
dersler 30 haftalık müfredata dahil sayılacaklardır.

5. ( c  ) maddesinde sayılan etkinlikler arasında ‘Kültürel Gezi’ şartı, derslerin online devam etmesi durumunda 
aranmayacak ve yerine ders konulacaktır.

6. ( 1 ) maddesine binaen derslerin hem fiziksel sınıf ortamlarında durması hem de online devam etmemesi halin-
de, proje için Başkanlık kararı ile öncesinde uygun görülen destek miktarında düşüş söz konusu olacaktır.

COVİD 19 PANDEMİSİ VE TSP :
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Başvuru Rehberi

Başvuru sahipleri, 
başvuruda bulundukları 

andan itibaren ilgili mevzuat 
hükümlerini, program 
kılavuzunu ve bu rehberde 
yer alan bütün hususları kabul 
etmiş sayılırlar.

Projeler Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 

  Proje kapsamında çalışacak eğitimcilerin,
a) Özgeçmişleri başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir.
b) Türkçe öğretimine dair önceki tecrübeleri, öz geçmişlerinde çalışılan kurum ve tarihleri içererek 

gösterilmelidir.
b) Türkçe bilgileri ve öğreticilik yeterliklerine dair mezuniyet, sertifika, katılım belgesi ya da benzeri 

belgelerin olması durumunda sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
c) Yıl boyunca Başkanlığımız tarafından ilan edilecek olan eğitim seminerlerine katılmaları beklen-

mektedir.
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Türkçe Saati Programı Rusya Başvuru Rehberi

Son Başvuru  31 Ağustos 2020
Sonuçların Son İlan Günü  15 Eylül 2020
Program Hazırlıkları 15 Eylül- 10 Kasım 2020
İlk Ders Günü 14-15 Kasım 2020

Başvuru Takvimi

!Belgelerinde eksik bulunan 
başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır 

! Başkanlık tarafından gerekli 
görülmesi halinde değerlendirme 

esnasında başvuru sahipleri ile ön 
görüşme gerçekleştirilebilir.

• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu
• Başvuru dilekçesi 
• Proje yürütücüsü yetkilendirme belgesi
• Faaliyet Belgesi (Kuruluşun kayıtlı ve faal olduğunu gös-

teren ilgili ülke makamlarından alınmış resmi belge) 
• Projede görev alacak eğitmen ve idari personelin öz-

geçmişleri

Başvuru İçin Zorunlu Belgeler Nelerdir?

• 15 Eylül 2020’ye kadar YTB ilgili uzmanları ta-
rafından başvurular değerlendirilecek ve sa-
hipleri ile sonuçlar paylaşılacaktır.

• 15 Eylül -10 Kasım 2020 tarihleri arasında, 
ders başlamadan önce gereken hazırlık ça-
lışmaları sürdürülecektir. Bu hazırlıklar kapsa-
mında:

o Değerlendirmesi olumlu sonuçlanarak des-
tek kararı alınan projelerde çalışacak eği-
ticilere özel bir eğitim programının düzen-
lenmesi, 

o Proje yürütücüleri ile sürecin organizasyo-
nuna dair hazırlık toplantılarının yapılması,

o Proje derneğinin Türkçe dersi verilecek sı-

nıfları eğitime uygun hale getirmesi için son 
kontrollerin sağlanması, 

o Öğrenci kayıt listelerinin nihai durumlarının 
ortaya konulması, 

o Kaydı alınan öğrencilerin velileri ile proje 
çalışanlarının tanışma toplantılarının ve is-
tişarelerin gerçekleşmesi,

o Projede kullanılacak materyale yönelik bir 
çalışma grubu ve materyal havuzunun ha-
zır hale getirilmesi

planlanmaktadır.

• 2020/2021 TSP projelerinin hepsi, 14 Ka-
sım Cumartesi ve 15 Kasım Pazara denk 
gelen hafta sonunda başlayacaktır.
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Başvuru Rehberi

! Başvuru sahipleri, 
başvuruda 

bulundukları andan 
itibaren ilgili mevzuat 
hükümlerini, program 
kılavuzunu ve bu 
rehberde yer alan 
bütün hususları kabul 
etmiş sayılırlar.

• Proje başvuruları, http://proje.ytb.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak ya-
pılacaktır. 

• Başvuru formu doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve sistem 
üzerinden yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır. 

• Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit 
edildiğinde, başvuru olumsuz değerlendirilecektir. 

• Sunulan bilgi ve belgelerin anlaşılır olmadığı durumlarda ek bir açıklama 
talep edilebilecektir. 

• Detaylı bilgi ve başvuru için ytb.gov.tr/turkcesaati sayfasını ziyaret edebilir, 
sorularınız için rusyatsp@ytb.gov.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?

Aşağıda belirtilen faaliyetler proje başvurularında yer almamalıdır: 
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak an-

layışına aykırı faaliyetler 
• Herhangi bir ideoloji ya da siyasi görüşü destekleyen faaliyetler 
• Kâr amacı güden faaliyetler 
• Proje destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler

Projelerde 
Yer Alması 
İstenmeyen 
Faaliyetler 
Nelerdir?

Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen 
projelere verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve 
kurallar, başvuru sahibi ile Başkanlık arasında imzala-
nacak bir sözleşme ile belirlenir. Proje başvuru for-
munun son hali ve ekleri sözleşme eki olarak kabul 
edilir. Başkanlık tarafından olumlu sonuç bildiriminde 
bulunulan tarihten itibaren en fazla 45 gün içinde 
başvuru sahibi ile sözleşmenin imzalanması gerek-
mektedir. Bu süre içinde sözleşmesi imzalanmayan 
projelerle ilgili destek kararı kendiliğinden iptal olur ve 

başvuru sahibi tarafından aynı yıl içinde tekrar baş-
vuruda bulunulamaz. 
Sözleşme imzalanmadan önce ve/veya imzalandık-
tan sonra Başkanlık, gerektiğinde başvuru sahibinden 
ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşme sürecinde proje 
sahipleri imza için Başkanlığa davet edilebilir ya da 
sözleşmeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla 
imzalanması halinde, sözleşme metni e-posta, faks, 
ya da diğer uygun iletişim kanalları yoluyla proje sa-
hibine ulaştırılır.

Kabul Edilen Projelerle İlgili Süreç Nasıl İşleyecek?




