MEB BURSU – YLSY – YÖK BURSU
MEB BURSU
Yabancı hükümet bursları, ikili anlaşmalar çerçevesince yabancı
hükümetler tarafından Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma,
lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir.

•Burs şartları her ülkeye göre değişmekle birlikte, genel olarak ilgili ülke

YLSY
Üniversitelerin öğretim elemanı ve Bakanlıklar’ın yetişmiş insan kaynağı
ihtiyacının karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına
gönderilecek adayların seçimi ve yerleştirilmesidir.

tarafından adayların eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücreti gibi
giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize,
sigorta V.B.) Adaylara aittir.

• Başvuru koşulları genel olarak ALES’ten en az 70 almak, Lisans öğrenimi

•Millî eğitim bakanlığı tarafından herhangi bir burs ya da başka bir ödeme

• Burs Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmakta olup adaylar eğitim

yapılmamakta ve adaylar eğitim sonrasında herhangi bir mecburi
hizmetle yükümlü bulunmamaktadır.

•Millî eğitim bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta
ve ilgili ülkeye kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak
bildirilmektedir. Adayların kabullerine ait son karar ilgili ülkeye aittir.

•Yurtdışında

alınacak diplomaların denkliğine ilişkin Yüksek Öğretim
Kurulu başkanlığından (YÖK) önceden bilgi edinilecektir. Bu konuda
sorumluluk adaylara aittir.

•Burslar, verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “10 üzerinden
6,5", “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmaktır.

sonrasında Türkiye’de mecburi hizmetle yükümlüdürler.

• Millî eğitim bakanlığı tarafından mülâkat yoluyla aday seçimi yapılmakta
ve kazanan adayların isimleri asil ve yedek olarak bildirilmektedir.

• Yurtdışında gidilecek üniversitelerin YÖK tarafından ilan edilen ilk 500
üniversite arasına yer alması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk
adaylara aittir.

• Burslar eğitm süresince devam etmektedir.

YÖK BURSU
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, öğretim üyesi ve araştırmacı
yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans, doktora, doktora sonrası araştırma
için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına verilmektedir.

• Başvuru şartları gidilecek zamana (yüksek lisans tez, doktora tez, doktora
sonrası, öğretim üyesi) göre değişmektedir.

• Burs YÖK tarafından verilmektedir. Yüksek lisans, doktora tez araştırma

destekleri ile doktora sonrası araştırma desteği kapsamında yurtdışına
gönderilecek öğretim elemanlarına ilgili mevzuatı, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu ile zorunlu sağlık sigortası ödemeleri yapılır.

• Yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın kullanımı;
a-Yüksek lisans dönemi için en fazla 3 ay,
b- Doktora araştırma süresi en fazla 1 yıl,
c- Doktora sonrası araştırma süresi için en fazla 1 yıl,
d- Öğretim üyeleri için en az 1 ay en fazla 3 ay ile sınırlıdır.

GENEL ŞARTLAR
1- Araştırma, yüksek lisans ve doktora bursları için en az lisans/yüksek lisans mezunu adaylar kabul
edilmektedir (eğitim düzeyi konusunda bazı ülkelerin kendi özel şartları geçerli olacaktır).
2- Araştırma, yüksek lisans ve doktora adayları için; KPDS’den c seviyesinde ya da eş değer dil
belgesine sahip olmak gerekir.
3- Dil bursları için; en az fakültelerin 4. Sınıf öğrencisi olup, ulusal veya yabancı kaynaklı dil
sınavlarından (KPDS, ÜDS, TOEFL) 50 ya da eş değerde puan alınmalıdır.
4- Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin
sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına başvuruda bulunamayacaktır. Bir
ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde
yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların
başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.
5- Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra başka bir ülkenin sınavına ve
farklı bir burs alanında başvuru yapma hakkına sahiptir. Aday daha önce kazanmış olduğu aynı burs
türüne ve aynı ülkeye 2 yıl geçse dahi müracaat edemeyecektir.
6- Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata gelmeyen adaylar aynı dönem
içerisinde başka bir burs için başvuruda bulunamayacaklardır.
BAŞVURU VE ADAY SEÇİ Mİ :
1- Burs başvuruları internet yoluyla ve belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.
2- Kaydını tamamlayan adaylar bakanlığımızdan her hangi bir çağrı beklemeden açıklanan tarih
ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- İstenen diğer tüm belgeler (üçer kopya ve üç ayrı telli dosya içerisinde hazırlanacak) mülâkat
günü görevliye elden teslim edilecektir. İstenen belgeler ilgili ülkenin linki içinde yer
almaktadır.
4- Son başvuru tarihinden önce kaydını yapmayan/yapamayanların,
taşımayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

gerekli şartları

5- Geciken adaylar kesinlikle mülâkata alınmayacaktır. Süresi bir günden fazla olan mülâkatlarda,
kayıtlı adayların bazılarının sınava girmeme ihtimaline karşı, tüm adayların mülâkatın ilk günü
belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Mülakat, burs komisyonunca türkçe ve yabancı dilde yapılacaktır. Mülakatta adaylar, “ön
hazırlık ve konuya hâkimiyeti/genel bilgi düzeyi“, “temsil yeteneği”, “yabancı dil düzeyi”,
“çalışmanın yurtdışında yapılmasının gerekliliği ve ülkemize yararı” gibi kriterler üzerinden
değerlendirilecektir.
7- Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre
belirlenecektir.

8- Mülâkat
sonuçları
mülâkat
tarihinden
sonra
(25)
gün
içerisinde
http://abdigm.Meb.Gov.Tr/student/default.Aspx adresinden adayın T.C. Kimlik numarasına
göre yayınlanacaktır.
9- Başarılı adayların belgeleri (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere t.C. Dışişleri
bakanlığına gönderilecektir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da
kabul edilmesi gerekmektedir. Not ortalaması 50 puanın altında olanlar ilgili ülkenin burs
kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.
10- Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri
halinde kendilerine elden verilecektir. En geç bir (1) ay içerisinde alınmayan dosyalardan
bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.
11- Nihai kabulleri bakanlığımıza ulaşan adaylara bildirimde bulunulacaktır. Adaylar, talep ettiği
takdirde bir defaya mahsus olmak üzere pasaport harç muafiyet ve kamu kuruluşlarında
çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere "İLGİLİ MAKAMA" yazıları
düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. İşlemleri yürütmek ilgililere aittir.
12- Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin
ankara’daki büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş
işlemleri büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.
13- Başarılı olan ve yurtdışında öğrenimine başlayan erkek adaylar; askerlik sevk tehir işlemleri
için, öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimize başvurmaları
gerekir. Kişinin talebinin millî eğitim bakanlığı avrupa birliği ve dış ilişkiler genel
müdürlüğüne ulaştırılmasına müteakip askerlik sevk tehir işlemleri başlatılacaktır.
14- Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, durumu bakanlığımıza dilekçe
ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar. Başarılı
adayların kabulleri ilgili ülke tarafından kabul edilmediği takdirde adaylar diğer akademik
yıllarda yeniden başvurabilirler.
15- Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini
veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılacaktır.
16- Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını
raporlandırarak en geç bir ay içerisinde bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İ lişkiler Genel
Müdürlüğü’ne sunacaktır.

- Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı,
- Millî Eğitim Bakanlığı,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO),
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,
- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçimi ve
yerleştirilmesidir.
Yurt dışına gönderilecek adayların başvuru ve seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, kontenjanlara yerleştirme işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.
YLSY Programı’na başvurular https://ais.osym.gov.tr sitesinden yapılır. Başvurulabilecek kontenjanlar
ÖSYM tarafından kılavuz yayınlanarak ilan edilir. Tercih sayısı 10’dur. Tercih işleminden önce tercih
ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekmektedir.
Başvuru koşulları;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte
/yüksekokul mezunu olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik
işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),
c) 2010 Sonbahar ve 2011/2012/2013 İlkbahar-Sonbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih
edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
d) 1983 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş
düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),
e) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya
erteletebilecek durumda bulunmak),
g) Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu
raporu istenecektir.),
h) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “10 üzerinden 6,5",
“100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak (Not dönüşümlerinde YÖK'ün not dönüşüm tablosu
esas alınacak olup, mezun olunan yükseköğretim kurumlarınca yapılan dönüşüm kabul
edilmeyecektir.).

Tercih işleminin ardından ÖSYM tarafından ALES puanına göre yerleştirme yapılır. Yerleştirme
yapılırken her kontenjana kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirilir.
Yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından sözlü sınav ve yerleştirme işlemlerine dair ayrıntılar
http://ogm.meb.gov.tr adresinde ilan edilir.
ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans ortalamasının %20’si alınarak
yerleştirme puanı hesaplanır. Bu puana göre başarılı sayılanlar arasından bir asil ve bir yedek aday
belirlenir.

BAŞVURU ŞARTLARI
(1) Yüksek lisans eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya
araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yüksek lisans öğrencisi olmak,
c) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili araştırma, inceleme yapabilmesine
imkân sunan bir kabul belgesi almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde
aldığı ÜDS, KPDS -en az 60 puan- veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile
belgelendirmek. (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına
veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme
Kurulu yapar.)
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil
edilebilecek durumda bulunmak)
(2) Doktora eğitiminin tez aşamasında olanlara ilişkin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine
göre araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
b) Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasında olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora programına başlamış olmak,
d) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı”
veya dengi bir statüde kabul almak,
e) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde
aldığı ÜDS, KPDS -en az 65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile
belgelendirmek. (Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına
veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme
Kurulu yapar)
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil
edilebilecek durumda bulunmak)
(3) Doktora sonrası araştırma için başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı
doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5 yılda almış olmak,
c) Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma
için kabul almak,
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde
aldığı ÜDS, KPDS -en az 70-veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile
belgelendirmek. (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına
veya araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme
Kurulu yapar).

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil
edilebilecek durumda bulunmak)
f) Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı kurum tarafından uygun bulunan
çalışma planının olması.
(4) Öğretim üyelerinin başvuru şartları:
a) T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim kurumunda devamlı statüde profesör, doçent
veya yardımcı doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma merkezinden “Misafir Araştırmacı
veya dengi bir statüde kabul almak,
c) Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun süreli yurtdışında bulunmamış olmak,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil
edilebilecek durumda bulunmak)
BAŞVURU VE DEĞERLENDİ RME
(1) Bu Esas ve Usuller kapsamında öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yüksek lisans,
doktora, doktora sonrası araştırma için yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarından belirlenen
şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte
yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili
rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir.
(2) Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunca
oluşturulan komisyonda incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara
bağlanır.

