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HACETTEPE TÖMER TÜRKÇE KURSLARI:
Türkçe kurslarımızın yeni dönemi 27 Eylül 2021’de başlayacaktır. Başlangıç ve
orta seviyelerde düzenlenmekte olan kurslarımıza kayıt yaptırmak için Beytepe
yerleşkesindeki Merkezimize gelebilirsiniz ya da telefon ve e-posta ile bilgi
alabilirsiniz.
Eğer Türkiye dışındaysanız ve vize başvurusu için bir kabul mektubuna
ihtiyacınız varsa: Kayıt için pasaportunuzun bilgi sayfasının kopyası ve bir
vesikalık fotoğraf yeterlidir. Ayrıca kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir.
Formu indirmek için tıklayınız. Kabul belgesi için 750 lira ödemeniz ve banka
dekontunu bize ulaştırmanız gerekmektedir. Bunun karşılığında kabul mektubu
hazırlayıp bir kopyasını size e-posta ile ulaştıracağız. Maalesef orijinal belgeyi
göndermiyoruz. Bazı Türkiye Konsoloslukları orijinal kabul belgesi talep
edebiliyorlar. Bu yüzden orijinal kabul mektubunu size ulaştırması için Türkiye’deki
bir tanıdığınızdan yardım isteyebilirsiniz.
Eğer Türkiye’deyseniz: Kayıt formu, pasaportunuz ve bir vesikalık fotoğrafınızla
Beytepe’deki merkezimize gelip kayıt olabilirsiniz. Kayıtlar 1 Temmuz’da
başlayacaktır. Kayıtların son tarihi 20 Eylül’dür. Kayıt formunu indirmek için
tıklayınız.
Kurs Ücretleri:
A1 Düzeyi (210 ders saati) - 1890 TL
A2 Düzeyi (210 ders saati) - 1890 TL
B1 Düzeyi (210 ders saati) - 1890 TL
B2 Düzeyi (180 ders saati) - 1620 TL
C1 Düzeyi (180 ders saati) - 1620 TL
Banka Hesap Bilgileri:
TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRT. UYG. VE ARŞ MERKEZİ
Banka: HALKBANK
Şube: HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ
Şube Kodu: 1541
Hesap No: 44000022
IBAN: TR 06 0001 2001 5410 0044 0000 22
SWIFT: TRHBTR2A
Açıklama: KURS ÜCRETİ
ÖNEMLİ NOT: BANKAYA YATIRILAN HERHANGİ BİR ÜCRETİN
İADESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR
hutomer@hacettepe.edu.tr
+90 312 297 8351 (Türkçe aramalar için- for calls in Turkish)
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NEW TURKISH CLASSES for beginners to intermediate students who wants to
learn Turkish as a foreign language, will start on September 27, 2021. You can
enrol your name into this class in our centre. For to do this, please send or bring your
passport's information pages, your passport sized photo of yourself, enrollment form
(please click here to download the form) and bank receipt that shows you have
already paid the deposit for acceptance letter (only for ones who are not in Turkey
yet) in the amount of 750 TL into our bank account.
If you are abroad, and need getting a student visa;
After we receive the things mentioned above, we will send you an acceptance
letter in your name for your application to get student visa at the consulate. But
please note that we can just send the copy of your acceptance letter which you need
in your application for visa at Turkish Consulate. We cannot post the original
acceptance letter in any way, so you may have to find someone here who will take
the original document and post it to you. Some Turkish Consulates does not accept
the copy of the acceptance letter.
If you are already in Turkey, you should come to our centre bringing the documents
mentioned above after July 1, 2021 and apply for the level by yourself. The deadline
for registration to this year's courses is September 20.
The prices are as follows:
A1 Level (210 class hours) - 1890 TL
A2 Level (210 class hours) - 1890 TL
B1 Level (210 class hours) - 1890 TL
B2 Level (180 class hours) - 1620 TL
C1 Level (180 class hours) - 1620 TL
For the payment the deposit for the acceptance letter, the details of our bank account
are as follows:
Account Name: TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRT. UYG. VE ARŞ MERKEZİ
Bank: HALKBANK
Branch: HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU (branch code): 1541
HESAP NO (account no): 44000022
IBAN: TR 06 0001 2001 5410 0044 0000 22
SWIFT CODE: TRHBTR2A
AÇIKLAMA (payment note): KURS ÜCRETİ.
IMPORTANT NOTE: Please be aware that there is no refund for any payment
that you made.
hutomer@hacettepe.edu.tr
+90 312 297 8351 (Türkçe aramalar için- for calls in Turkish)

