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1 Mart 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31055

YÖNETMELİK

M�llî Eğ�t�m Bakanlığından:
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE

ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; yükseköğret�m kurumlarının öğret�m elemanı �le kamu kurum ve

kuruluşlarının yet�şm�ş �nsan kaynağı �ht�yacını karşılamak üzere resmî burslu, kısm� resmî burslu ve resmî burssuz
statüde l�sans ve l�sansüstü öğren�m görmek amacıyla M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönder�lenler �le
kend� hesaplarına özel öğrenc� statüsünde ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü öğren�m gören ya da bu öğren�m sev�yeler�ne
hazırlık amacıyla d�l öğren�m� gören Türk öğrenc�ler�n yurt dışındak� öğren�mler�ne �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k yükseköğret�m kurumlarının öğret�m elemanı �le kamu kurum ve

kuruluşlarının yet�şm�ş �nsan kaynağı �ht�yacını karşılamak üzere resmî burslu, kısm� resmî burslu ve resmî burssuz
statüde l�sans ve l�sansüstü öğren�m görmek amacıyla M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönder�lenler �le
kend� hesaplarına özel öğrenc� statüsünde ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü öğren�m gören ya da bu öğren�m sev�yeler�ne
hazırlık amacıyla d�l öğren�m� gören Türk öğrenc�ler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 8/4/1929 tar�hl� ve 1416 sayılı Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe

Hakkında Kanun �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 314 ve 326 ncı maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: M�llî Eğ�t�m Bakanlığını,
b) Bekleme süres�: Yurt dışındak� yükseköğret�m kurumlarından l�sans öğren�m� veya l�sansüstü öğren�m �ç�n

kabul belges� almak üzere öğrenc�lere ver�len sürey�,
c) Burslu �z�n: F��len öğren�mde geçmeyen ancak resmî burslu veya kısm� resmî burslu statüde sayılan sürey�,
ç) Burssuz �z�n: F��len öğren�mde geçmeyen ve öğren�m süres�nden sayılmayan sürey�,
d) D�l öğren�m�: Esas öğren�m �ç�n gerekl� görülen yurt �ç� ve/veya yurt dışındak� d�l öğren�m�n�,
e) Dönem: B�r yarıyılı,
f) Esas öğren�m: İht�yaç duyulan hâllerde görülen d�l veya hazırlık öğren�m�nden sonra başlayan öğren�m�,
g) Hazırlık öğren�m�: Öğrenc�n�n yurt dışında göreceğ� esas öğren�me temel oluşturulması veya eğ�t�m s�stem�

farklılığından doğan eks�kl�kler�n�n g�der�lmes� amacıyla esas öğren�m görülecek yükseköğret�m kurumu tarafından
gerekl� görülen eğ�t�m�,

ğ) İt�raz kom�syonu: Sözlü sınavla �lg�l� �t�razları değerlend�r�p sonuçlandırmak amacıyla Bakanlıkça
oluşturulan kom�syonu,

h) Kılavuz: Yurt dışına gönder�lecek öğrenc�ler�n başvuru, seçme, yerleşt�rme, öğren�m sürec� ve öğren�m
sonrası sürece �l�şk�n esasları düzenleyen Bakanlıkça hazırlanan kılavuzu,

ı) Kısm� resmî burslu öğrenc�: Resmî burslu statüde öğren�m görmekte �ken karşılıksız burs veya as�stanlık
ücret� alan ancak aldıkları burs veya ücret�n barınma, beslenme, sağlık g�b� yaşam g�derler� �le okul ücret�, sem�ner,
konferans, toplantı, tez�yle �lg�l� alan çalışması, k�tap, defter, kırtas�ye g�b� öğren�m g�derler�n� tam olarak
karşılamaması neden�yle Bakanlık veya adına öğren�m görülen kurum veya kuruluş tarafından kısm� olarak burs
ver�len veya okul ödemeler� karşılanan öğrenc�y�,

�) Koord�natör: Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler�n yürütülmes�nde Bakanlık ve adına öğren�m
görülen kurum veya kuruluş arasında koord�nasyonu sağlamak üzere adına öğren�m görülen yükseköğret�m kurumu
tarafından görevlend�r�len, öncel�kle 1416 sayılı Kanun kapsamında öğren�m görmüş veya yurt dışı tecrübes� bulunan
öğret�m üyes�n� ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlend�r�len en az da�re başkanı unvanlı personel�,

j) Koord�natörlük: Adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşlarda bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve
�şlemler�n yürütülmes� �le koord�nasyonun sağlanmasından sorumlu b�r�m�,

k) L�sans öğren�m�: Ortaöğret�me dayalı en az sek�z yarıyıllık programı kapsayan yükseköğret�m�,
l) L�sansüstü öğren�m: L�sans öğren�m�ne dayalı yüksek l�sans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterl�l�k

eğ�t�m�n�,
m) Öğrenc�: Resmî burslu, kısm� resmî burslu ve resmî burssuz öğrenc�y�,
n) Öğren�m masrafı: Öğrenc�n�n öğren�m görmeye hak kazandığı tar�hten görev taleb�nde bulunduğu ya da

hakkında tazm�nat �şlemler�n�n başlatıldığı tar�he kadar tebl�ğ uyarınca Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum
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veya kuruluş tarafından karşılanan tüm g�derler�n�,
o) Ön l�sans öğren�m�: Ortaöğret�me dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğret�m�,
ö) Özel öğrenc�: Yurt dışında öğren�mler� süres�nce her türlü masraflarını, kend� �mkânları �le karşılayan ya da

öğren�m gördükler� yükseköğret�m kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenc�y�,
p) Resmî burslu öğrenc�: Yurt dışına mecburî h�zmet karşılığında l�sans ve l�sansüstü düzeyde öğren�me

gönder�len ve öğren�m masrafları Bakanlık veya adına öğren�m görülen kurum ya da kuruluşça karşılanan öğrenc�y�,
r) Resmî burslu öğrenc� s�stem�: Öğrenc�ler�n �ş ve �şlemler�n�n elektron�k ortamda yürütülmes� amacıyla

Bakanlıkça oluşturulan s�stem�,
s) Resmî burssuz öğrenc�: Resmî burslu veya kısm� resmî burslu statüde öğren�m görmekte �ken esas

öğren�m�n tamamlanması veya ger� çağrılma hâller�nde yurda dönüş ulaşım ücret�; öğren�m�n sürdürülmes�ne engel
teşk�l eden hastalığın tedav�s� �ç�n yurda dönüş ulaşım ücret� ve refakat gerek�yorsa refakatç�n�n ulaşım ücret�;
öğren�m�n sürdürülmes�ne engel teşk�l eden ve öğrenc�n�n ödeme gücünü aşan, ac�l ve mahall�nde tedav� zorunluluğu
bulunan hastalık hâller�ndek� tedav� ücret�; ölüm hâl�nde cenazen�n Türk�ye’de defned�leceğ� yere kadark� nak�l
masrafları, gerekl� hâllerde cenazey� get�rmekle görevlend�r�lecek k�ş� veya refakatç�n�n ulaşım ücret� �le benzer
n�tel�ktek� g�derler har�ç olmak üzere çeş�tl� nedenlerle kend�s� �ç�n herhang� b�r ödeme yapılmayan öğrenc�y�,

ş) Sözlü sınav: L�sansüstü öğren�m görmek üzere yurt dışına gönder�lecek öğrenc�ler�n bel�rlenmes� amacıyla
Bakanlıkça yapılan sözlü sınavı,

t) Sözlü sınav kom�syonu: L�sansüstü öğren�m görmek üzere yurt dışına gönder�lecek öğrenc�ler�n
bel�rlenmes� amacıyla Bakanlıkça oluşturulan kom�syonu,

u) Staj: Öğrenc�ler�n, öğren�m gördükler� alanla �lg�l� olarak b�lg� ve becer�ler�n� artırmak amacıyla
gerçekleşt�rd�ğ� prat�k çalışmayı,

ü) Tebl�ğ: Öğrenc�lere yapılacak ödemelere �l�şk�n esaslar hakkında Bakanlık �le Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebl�ğ�,

v) Yazılı sınav: L�sansüstü öğren�m görmek üzere yurt dışına gönder�lecek öğrenc�ler�n bel�rlenmes� amacıyla
Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� tarafından yapılan yazılı sınavı,

y) Yurt dışı akadem�k danışman: Öğrenc�ler�n meslekî gel�ş�m�n� �zlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve
akadem�k süreçlerle �lg�l� konularda b�lg�lend�rme ve öner�lerde bulunmak üzere yurt dışında öğren�m görülen
yükseköğret�m kurumu tarafından görevlend�r�len en az doktora dereces�ne sah�p öğret�m elemanını,

z) Yurt dışı tems�lc�l�ğ�: Türk�ye Cumhur�yet� eğ�t�m müşav�rl�ğ�n�, eğ�t�m ataşel�ğ�n�, bunların bulunmadığı
yerlerde Türk�ye Cumhur�yet� büyükelç�l�ğ� veya başkonsolosluğunu,

aa) Yurt �ç� akadem�k danışman: Öğrenc�ler�n meslek� gel�ş�m�n� �zlemek, alınacak dersler, tez çalışmaları ve
akadem�k süreçler �le adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun �ht�yaçlarıyla �lg�l� konularda b�lg�lend�rme ve
rehberl�k yapmak, öner�lerde bulunmak ve adına öğren�m görülen kurum veya kuruluş �le öğrenc� arasında
koord�nasyonu sağlamak üzere adına öğren�m görülen yükseköğret�m kurumu tarafından görevlend�r�len öğret�m
üyes�n� veya yeterl� sayıda öğret�m üyes�n�n bulunmadığı durumlarda en az doktora dereces�ne sah�p öğret�m
elemanını ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlend�r�len öğret�m üyes�n� veya alanında uzman
personel�,

bb) Yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened�: Yükseköğren�m görmek üzere yurt dışına
gönder�len öğrenc�ler�n taahhüt ve sorumluluklarını �ht�va eden ve örneğ� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından
hazırlanmış sened�,

cc) Yükseköğret�m: Ortaöğret�me dayalı l�sans ve ön l�sans öğren�m� �le l�sans öğren�m�ne dayalı yüksek
l�sans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterl�l�k eğ�t�m� �le en az dört yarıyılı kapsayan her kademedek� eğ�t�m ve
öğret�m�n tümünü

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Seçme ve Yerleşt�rme Esasları
Başvuru, seçme ve yerleşt�rme
MADDE 5 – (1) L�sansüstü öğren�m görecek öğrenc�ler�n seç�m�, yazılı ve sözlü sınavla olur. Bakanlıkça

Akadem�k Personel ve L�sansüstü Eğ�t�m� G�r�ş Sınavı (ALES) yazılı sınav yer�ne kullanılab�l�r. Yazılı sınav
yapılması hâl�nde bu sınava �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlenerek �lan ed�l�r.

(2) Başvuru yapacak adaylarda; ALES veya yazılı sınav puanının en az 75, l�sans mezun�yet not ortalamasının
4 üzer�nden en az 2.50, 100 üzer�nden �se en az 65 olması şartı aranır. İlan ed�len kontenjan sayısının en fazla üç katı
aday, ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı �le l�sans mezun�yet not ortalamasının %20's� d�kkate alınarak terc�hler�
ve puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradak� adayla aynı puana sah�p adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava çağrılan adaylar;
a) Alan b�lg�s� konularına �l�şk�n b�lg� düzey� (20 puan),
b) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade kab�l�yet� ve muhakeme gücü (20 puan),
c) İlet�ş�m becer�ler�, özgüven� ve �kna kab�l�yet� (20 puan),
ç) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığı (20 puan),
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d) Akadem�k çalışmalara yatkınlığı (20 puan)
yönler�nden Bakanlıkça oluşturulacak sözlü sınav kom�syonu tarafından değerlend�r�l�r. Her adaya sınav

kom�syonu başkan ve üyeler�n�n her b�r� tarafından ayrı ayrı 100 üzer�nden puan ver�l�r. Ver�len bu puanların ar�tmet�k
ortalaması sözlü sınav puanını teşk�l eder. Sınav kom�syonu sözlü sınav sonuçlarını b�r tutanakla tesp�t eder.

(4) ALES veya yazılı sınav puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı �le l�sans mezun�yet not ortalamasının
%20's� d�kkate alınarak yerleşt�rme puanı bel�rlen�r. Yerleşt�rme puanı 70 ve üzer� olan adaylar, terc�hler� ve puan
üstünlüğüne göre kontenjanlara yerleşt�r�l�r. Boş kalan kontenjanlara ek yerleşt�rme yapılab�l�r. Puan eş�tl�ğ� hâl�nde
yabancı d�l puanı daha yüksek olan adaya öncel�k ver�l�r.

(5) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleşt�rme puanlarını bel�rlemek üzere Bakanlıkça oluşturulan sözlü
sınav kom�syonu, da�re başkanı ve daha üst kadrolardak� veya doktora dereces�ne sah�p Bakanlık personel�, öğret�m
elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen �lg�l� kurumun da�re başkanı ve daha üst kadrolardak� veya doktora
dereces�ne sah�p personel� arasından Bakanlıkça seç�len b�r başkan ve �k� asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı
kadar yedek üye bel�rler. Asıl üyeler�n bulunmadığı durumlarda yedek üyeler kom�syonda görev yapar. Bakanlık,
gerekl� durumlarda uygun görülen yerlerde b�rden fazla kom�syon kurab�l�r.

 (6) Sözlü sınavla �lg�l� �t�razları değerlend�r�p sonuçlandırmak amacıyla oluşturulan �t�raz kom�syonları, da�re
başkanı ve daha üst kadrolardak� personel veya doktora dereces�ne sah�p Bakanlık personel� ve/veya öğret�m
elemanları arasından Bakanlıkça seç�len b�r başkan ve �k� asıl üyeden oluşur.

 (7) Sözlü sınav sonucuna �t�raz, sonuçların açıklanmasını �zleyen �lk beş �ş günü �ç�nde d�lekçe �le yapılır.
Süres�nde yapılmayan �t�razlar d�kkate alınmaz. İt�razlar en geç on �ş günü �ç�nde �t�raz kom�syonlarınca karara
bağlanır. İt�razlarla �lg�l� d�ğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla bel�rlen�r.

(8) Sözlü sınav kom�syonu �le �t�raz kom�syonları başkan ve üyeler�, kend�ler�n�n veya boşanmış olsalar dah�
eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece dâh�l) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

(9) Yurt dışında l�sansüstü öğren�m görecek öğrenc�lerle �lg�l� başvuru ve seç�m esaslarına �l�şk�n b�lg�ler,
öğren�m görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece �l�şk�n d�ğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla bel�rlenerek
�lan ed�l�r.

(10) Yurt dışında l�sans sev�yes�nde öğren�m görecek öğrenc�ler�n başvuru ve seç�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar
�ht�yaç duyulması hâl�nde Bakanlıkça yayımlanan kılavuz �le �lan ed�l�r.

Mecbur� h�zmet� bulunanlar
MADDE 6 – (1) Yurt dışında öğren�m görmeye hak kazanan öğrenc�lerden daha öncek� öğren�mler�nden

dolayı veya herhang� b�r nedenle mecbur� h�zmetle yükümlü olanlar, öğren�me başlamadan önce mecbur� h�zmet�n�
yaptığını, parasal karşılığını öded�ğ�n� veya taks�tle ödemede anlaştığını belgelend�rmek zorundadır. Öğren�me
başlayanlardan mecbur� h�zmetle yükümlü olduğu tesp�t ed�lenler�n öğrenc�l�k �le �l�ş�kler� kes�l�r.

(2) Özel öğrenc�l�ğ�n�n tanınması �ç�n başvuranlardan mecbur� h�zmet� bulunanların bu h�zmet� yaptığını,
parasal karşılığını öded�ğ�n�, taks�tle ödemede anlaştığını veya bu h�zmetler�n� ertelett�ğ�n� belgelend�rmeler�
gerekmekted�r.

Belge düzenleme, öğrenc�l�k tanıma ve dosya açtırma
MADDE 7 – (1) Öğrenc�l�k statüsü, yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened� ve �stenen

belgeler�n Bakanlıkça onaylandığı tar�hte başlar.
(2) Öğrenc�l�ğ� tanınanlar �ç�n Bakanlıkça öğrenc� tanıma belges� düzenlen�r. Bu öğrenc�lere Bakanlıkta b�rer

öğrenc� dosyası açılır ve öğrenc�ler�n tüm �ş ve �şlemler� bu dosya üzer�nden Bakanlık tarafından yürütülür. İş ve
�şlemler�n yürütülmes�nde Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı veya adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun
uygun görüşü �steneb�l�r.

(3) Öğrenc�l�ğ� tanınanlardan, öğren�m g�derler� kurumlarınca karşılananların Bakanlıktak� dosyaları
bursluluğa hak kazandıkları tar�hten �t�baren adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşlara devred�l�r ve tüm �ş ve
�şlemler� bu dosya üzer�nden adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür. Bu kurum veya
kuruluşlar, öğrenc�ler�n mecbur� h�zmet�n�n tamamlanması ya da �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�ne kadar, öğrenc�lere �l�şk�n
b�lg�ler� her yıl ocak ve temmuz ayları �ç�nde Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(4) Gerekl� görülmes� hâl�nde yükseköğret�m kurumları �le kamu kurum ve kuruluşları adına öğren�m gören
öğrenc�ler�n başvuru, seçme ve yerleşt�rme �şlemler� dışındak� �ş ve �şlemler� Bakanlık tarafından adına öğren�m
görülen kurum veya kuruluşlara devred�leb�l�r.

(5) Özel öğrenc�l�k statüsünün tanınmasına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r. Özel öğrenc� tanıma
belges� düzenlenmes� ve özel öğrenc�lerle �lg�l� d�ğer tüm �ş ve �şlemler yurt dışı tems�lc�l�kler�nce yürütülür. Özel
öğrenc�l�ğ� tanınanlara yurt dışı tems�lc�l�kler�nce b�rer özel öğrenc� dosyası açılır ve bu öğrenc�ler�n tüm �ş ve
�şlemler� bu dosya üzer�nden yürütülür.

(6) Öğren�mler�ne devam ett�kler�n� belgelend�remeyen öğrenc�lere ve özel öğrenc�lere yurt dışı
tems�lc�l�kler�nce herhang� b�r öğrenc� belges� düzenlenmez. Öğrenc�ler�n, Bakanlıkça bel�rlenen v�ze türüyle yurt
dışında öğren�m görmes� esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Öğren�m Süreçler�ne İl�şk�n Hükümler
Öğren�m süreler� ve uzatımlar
MADDE 8 – (1) Öğrenc�ler�n normal öğren�m süreler� d�l öğren�m� �ç�n b�r yıla kadar, l�sans öğren�m� �ç�n

programlarında göster�len süreler kadar, l�sansüstü öğren�m �ç�n �se öğren�m görülen ülkeler�n eğ�t�m süreler� d�kkate
alınarak yüksek l�sans öğren�m� �ç�n en fazla �k� yıl, doktora öğren�m� �ç�n en fazla dört yıl olarak bel�rlen�r. Ancak
öğrenc�lerden, eğ�t�m s�stemler�ndek� yapı ve �şley�ş farklılıkları neden�yle bel�rt�len sürelere uygunluk göstermeyen
veya öğren�m�n daha kısa sürede tamamlandığı ülke, yükseköğret�m kurumu ve/veya programlarda öğren�m görenler
�ç�n öğren�m süreler� �lg�l� ülkedek� yurt dışı tems�lc�l�ğ�nden alınacak ayrıntılı b�lg�ler doğrultusunda Bakanlıkça ya
da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça farklı olarak bel�rleneb�l�r.

(2) Öğrenc�ler�n öğren�m süreler�; öğren�m görülen ülke, yükseköğret�m kurumu ve/veya programların eğ�t�m
süreler� d�kkate alınarak, eğ�t�m durumuna bağlı geçerl� b�r özre dayalı olmak ve uzatılma taleb� �stenen öğren�m
dönem�n�n başlamasından en az �k� ay önces�nde başvurmak kaydıyla azam�;

a) D�l öğren�m�nde altı aya kadar burslu,
b) L�sans öğren�m�nde b�r yıla kadar burslu, b�r yıla kadar burssuz,
c) Yüksek l�sans öğren�m�nde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,
ç) Doktora öğren�m�nde b�r yıla kadar burslu, b�r yıla kadar burssuz
statüde Bakanlık tarafından veya Bakanlığa ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşa b�lg� ver�lmek

kaydıyla yurt dışı tems�lc�l�kler� tarafından uzatılab�l�r.
D�l öğren�m�
MADDE 9 – (1) D�l öğren�m�, esas öğren�m önces�nde yurt �ç� ve/veya yurt dışında ver�leb�l�r. Öğren�m

göreceğ� d�l ve edeb�yat �le �lg�l� b�r bölümden mezun olanlara, anılan d�l �le �lg�l� b�r d�l eğ�t�m� ver�lmez veya bu
amaçla herhang� b�r ödeme yapılmaz. Ancak sev�ye tesp�t sınavına tab� tutulacağını belgelend�renlere bu sınava g�rme
hakkı tanınır.

 (2) Yurt �ç� ve yurt dışı d�l öğren�m�ne �l�şk�n esaslar Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarla bel�rlen�r.
Hazırlık öğren�m�
MADDE 10 – (1) Esas öğren�mler�n� görecekler� veya gördükler� yükseköğret�m kurumlarınca hazırlık

öğren�m� görmeler� zorunlu tutulan ve bu durumu belgelend�ren öğrenc�lere, yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n uygun görüşü
doğrultusunda Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça en fazla b�r yıl �z�n ver�leb�l�r.

(2) Hazırlık öğren�m� talepler�n�n, öğren�me başlamadan en geç b�r ay önce Bakanlığa veya yurt dışı
tems�lc�l�ğ�ne b�ld�r�lmes� ve onay �stenmes� zorunludur. Ancak öğren�m gördüğü ülke, yükseköğret�m kurumu veya
programdan kaynaklı olarak talepler�n� zamanında b�ld�remeyen öğrenc�ler�n, bu talepler�n� öğren�mler�ne başladıkları
tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde b�ld�rmeler� gerek�r. Bel�rt�len süre �ç�nde b�ld�r�lmeyen hazırlık öğren�m�
talepler�, kullanılan öğren�m süres� hesaplanmasında d�kkate alınmaz ve bu durumdak� öğrenc�lere ayrıca herhang� b�r
süre ver�lmez.

Koord�natörlük kurulması, koord�natör ve yurt �ç� akadem�k danışman atanması
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler� yürütmek ve Bakanlık �le koord�nasyonu

sağlamak üzere adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşlar tarafından “YLSY Burs Programı Koord�natörlüğü”
�sm�yle koord�natörlük b�r�m� kurulur. Kurum adına yurt dışına gönder�lmeye hak kazanan öğrenc�lere �l�şk�n �ş ve
�şlemler�n kurum genel�nde Bakanlık ve kurumun hedefler� doğrultusunda yürütülmes�ne �l�şk�n akadem�k ve �dar�
faal�yetlerden koord�natörlük sorumludur. Koord�natörlük tanıtım ve b�lg�lend�rme faal�yetler�nde bulunarak burs
programının etk�nl�ğ�n� artırmaya çalışır, kurum adına öğren�m gören öğrenc�ler �ç�n oryantasyon faal�yetler� düzenler,
yurt �ç� akadem�k danışmanlarla koord�nasyonu sağlar ve öğrenc�ler�n kurum a�d�yet�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n gerekl�
tedb�rler� alır.

(2) Koord�natör; yükseköğret�m kurumlarında �lg�l� rektör yardımcısına, kamu kurum veya kuruluşlarında �se
�lg�l� b�r�m am�r�ne bağlı olarak görev yapar. İht�yaç duyulması hâl�nde koord�natöre yardımcı olmak üzere
koord�natörlüğe personel görevlend�r�leb�l�r.

(3) Koord�natör, b�r�nc� fıkrayla koord�natörlük b�r�m�ne ver�len görevler �le zorunlu ve/veya yurt �ç� akadem�k
danışman görevlend�r�lmes�n�n henüz yapılmadığı durumlarda, �lg�l� b�r�m veya bölümün görüşünü alarak yurt �ç�
akadem�k danışmanın görevler�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

(4) Adına öğren�m görülecek yükseköğret�m kurumları �le kamu kurum veya kuruluşları tarafından
görevlend�r�len yurt �ç� akadem�k danışmana �l�şk�n b�lg�ler, bursluluğa hak kazanan öğrenc�lere �l�şk�n b�lg�ler�n bu
kurumlara b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(5) Yükseköğret�m kurumları adına öğren�m görmeye hak kazanan öğrenc�ler �ç�n zorunlu hâllerde Bakanlık
ve/veya Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı tarafından d�ğer yükseköğret�m kurumlarından en az doktora dereces�ne
sah�p b�r öğret�m elemanı yurt �ç� akadem�k danışman olarak görevlend�r�leb�l�r.

(6) Yurt �ç� akadem�k danışmanın görevler� şunlardır:
a) Öğrenc�ler� kurum, b�r�m ve/veya bölüm hakkında b�lg�lend�rmek.
b) Öğrenc�lere meslekî açıdan rehberl�k yapmak.
c) Öğrenc�ler�n akadem�k gel�ş�m raporlarını değerlend�rmek.
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ç) Yurt dışındak� ün�vers�telerden kabul alma sürec�nde kurumun �ht�yaçları doğrultusunda öğrenc�lere
rehberl�k yapmak.

d) Öğrenc�ler�n yurt dışı öğren�me başlama sürec�nde görüş b�ld�rmek.
e) Öğrenc�ler�n yurt dışındak� öğren�m aşamalarını ve alacağı dersler� gösteren öğren�m planları hakkında

görüş b�ld�rmek.
f) Öğrenc�ler�n n�yet mektubu, araştırma ve tez öner�ler�n�n hazırlanması �le tez ve çalışma konularının

kurumun �ht�yaçları doğrultusunda bel�rlenmes� hususlarında rehberl�k yapmak.
(7) Koord�natör veya yurt �ç� akadem�k danışman değ�ş�kl�ğ� hâl�nde görevlend�r�lecek k�ş�ler en geç b�r ay

�ç�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.
(8) Koord�natör ve yurt �ç� akadem�k danışmanın görevler�n� bu Yönetmel�ğ�n amacına uygun olarak yer�ne

get�rmes�nden yükseköğret�m kurumlarında �lg�l� rektör yardımcısı, kamu kurum veya kuruluşlarında �se �lg�l� b�r�m
am�r� sorumludur.

Öğren�m planı
MADDE 12 – (1) Esas öğren�m�ne başlayan öğrenc�ler�n aldığı ders ve kred�ler hakkında b�lg�ler �ht�va eden

ve Bakanlıkça hazırlanan forma uygun olarak düzenlenen öğren�m planı en geç �k� ay �ç�nde Bakanlığa ve adına
öğren�m görülen kurum veya kuruluşa gönder�l�r.

(2) Öğren�m planı öğren�m süres� bakımından eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�, ders �çer�ğ� bakımından �se
yurt �ç� akadem�k danışman veya zorunlu hâllerde koord�natör tarafından �ncelenerek Bakanlığa ya da adına öğren�m
görülen kurum veya kuruluşa görüş b�ld�r�l�r. Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluş öğren�m
planını onaylayab�l�r, reddedeb�l�r veya öğrenc�lerden düzeltme �steyeb�l�r. Öğrenc�ler, Bakanlık ya da adına öğren�m
görülen kurum veya kuruluş tarafından onaylanan öğren�m planına dayalı olarak öğren�mler�ne devam ederler.

(3) Öğren�m planları Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun �zn�yle değ�şt�r�leb�l�r.
Staj, tez ve alan çalışmaları ve b�l�msel etk�nl�klere katılım
MADDE 13 – (1) Yurt dışında öğren�m gören öğrenc�ler�n öğren�mler� esnasında öğren�m gördükler�

konularla �lg�l� olarak tekn�k b�lg� ve görgüler�n� artırmak ve süres� üç ayı aşmamak üzere bulundukları ülkelerde veya
zorunlu hâllerde d�ğer ülkelerdek� kurum veya kuruluşlarda staj yapmalarına eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�nce,
bunların bulunmadığı ülkelerde �se Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça �z�n ver�leb�l�r.

(2) Tez veya tez�yle �lg�l� alan çalışmasına �l�şk�n detaylı çalışma programını en geç b�r ay önces�nde sunmak
kaydıyla öğrenc�lere eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�nce, bunların bulunmadığı ülkelerde �se Bakanlık ya da adına
öğren�m görülen kurum veya kuruluşça �z�n ver�leb�l�r.

(3) Öğrenc�lerden öğren�m alanıyla �lg�l� sem�ner, konferans veya b�l�msel b�r toplantıya katılmaları ya da
sanat dallarında öğren�m görenler�n eğ�t�m, konser, serg�, müze, opera ve benzer� b�r sanatsal faal�yete g�tmeler�
zorunlu görülenlere en az b�r ay önceden başvurmaları hâl�nde eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�nce �z�n ver�leb�l�r ve
durumları Bakanlığa b�ld�r�l�r. Bunların bulunmadığı yerlerde �se bu �şlemler Bakanlıkça yapılır. Bu öğrenc�ler�n
yapılan çalışmaları belgelend�rmes� zorunludur. Belgelend�r�lmeyen veya eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�nce ya da
Bakanlıkça onaylanmayan çalışmalar �ç�n herhang� b�r ödeme yapılmaz.

(4) Yasal veya kurumsal b�r engel olmaması hâl�nde öğrenc�ler�n, tezler�n�n �lg�l� bölümü �le yurt dışındak�
öğren�m süreler� boyunca yapılan tüm b�l�msel çalışmalarının �lg�l� bölümüne çalışmanın Türk�ye Cumhur�yet�
Devlet�’n�n desteğ�yle yapıldığını bel�rten b�r �baren�n yazılması zorunludur.

Üst öğren�m �zn�
MADDE 14 – (1) Yüksek l�sans öğren�mler�n� tamamlayarak yurt dışındak� öğren�mler�ne b�r üst sev�yede

devam etmek �steyen öğrenc�lerden;
a) Altı aydan fazla süre uzatımı almamış olanlara resmî burslu, kısm� resmî burslu veya resmî burssuz statüde,
b) Altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara �se öğren�m gördüğü yükseköğret�m kurumundan veya bu

kurum aracılığıyla tüm öğren�m ve yaşam g�derler�n� karşılayacak m�ktarda karşılıksız burs, as�stanlık ücret� g�b�
madd� kaynak sağlamış olmak kaydıyla yalnızca resmî burssuz statüde

Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça üst öğren�me devam etme �zn� ver�leb�l�r.
Gerekl� görülmes� hâl�nde eğ�t�m müşav�rl�kler�/ataşel�kler�n�n görüşü de alınab�l�r. Öğren�m süreler�n�n
değerlend�r�lmes�nde 8 �nc� maddede bel�rt�len süreler esas alınır.

Öğren�m sev�yes� değ�ş�kl�ğ�
MADDE 15 – (1) Öğrenc�ler�n esas öğren�m sev�yeler�n�n değ�şt�r�lmes�n� gerekt�ren zorunlu hâllerde

Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun �zn� alınır.
(2) Öğrenc�ler�n yüksek l�sans veya doktora dereces� �le tamamlayamadıkları öğren�m sev�yes�nde

kullandıkları süreler, devam edecekler� yen� öğren�m sev�yes�nde kullanılmış sayılarak süre hesabında d�kkate alınır.
Statü değ�ş�kl�ğ�
MADDE 16 – (1) Yurt dışı tems�lc�l�kler�, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�ne uyan özel

öğrenc�lerden öğrenc� statüsüne geçmek �steyenler�n başvurularını, bu konudak� görüşler�n� de b�ld�rerek Bakanlığa
�nt�kal ett�r�rler. Bunların özel öğrenc�l�k statüsünden öğrenc� statüsüne geçeb�lmeler� �le �lg�l� değerlend�rme
Bakanlıkça yapılır.
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Alan, yükseköğret�m kurumu ve ülke değ�ş�kl�ğ�
MADDE 17 – (1) Öğrenc�ler�n öğren�m gördükler� alan, yükseköğret�m kurumu veya ülken�n değ�şt�r�lmes�

konularında Bakanlığın ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun �zn� alınır. Bu değ�ş�kl�klerde dönem
kaybı olmaması esastır. Ancak değ�ş�kl�ğ�n zorunlu görüldüğü hâllerde, en fazla �k� döneml�k kayba �z�n ver�leb�l�r.

(2) Değ�ş�kl�k taleb� uygun görülen öğrenc�ler, öğren�mler�ne ara verd�kler� sürelerde burssuz �z�nl� sayılırlar.
Doktora sonrası çalışma �zn�
MADDE 18 – (1) Uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğret�m kurumu bünyes�nde yen�

teknoloj�lerle �lg�l� ya da akadem�k gel�ş�mler�ne katkı sağlayacak b�r çalışma yaptıklarını belgelend�ren öğrenc�lere,
b�r yılı geçmemek üzere, yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n görüşü üzer�ne Bakanlık ya da adına öğren�m görülen kurum veya
kuruluş tarafından resmî burssuz statüde doktora sonrası çalışma �zn� ver�leb�l�r. Bu süre resmî burssuz statüde en
fazla b�r yıla kadar uzatılab�l�r.

(2) Doktora sonrası çalışma �zn� ver�leb�lmes� �ç�n mezun�yet tar�h�nden �t�baren en geç �k� ay �ç�nde Bakanlığa
başvurulması gerekl�d�r. Bu süre aşıldıktan sonra yapılan başvurular d�kkate alınmaz.

Öğren�m durumunun �zlenmes�
MADDE 19 – (1) Öğrenc�ler �le özel öğrenc�ler�n kayıt belgeler�n� eğ�t�m-öğret�m yılı başında, başarı durum

belgeler�n� �se eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda �lg�l� yurt dışı tems�lc�l�ğ�ne ve/veya adına öğren�m görülen kurum veya
kuruluşa vermeler� zorunludur.

(2) Öğrenc�ler yaptıkları akadem�k çalışmalarla �lg�l� raporlarını yurt dışı akadem�k danışmanlarına ve/veya
öğren�m görülen bölüme onaylatarak her yıl ocak ve haz�ran ayları �ç�nde Bakanlığa ve adına öğren�m görülen kurum
ya da kuruluşa sunmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İz�nler, Malî Hükümler, Askerl�k ve İl�ş�k Kesme

İz�n ve öğren�m yer�nden ayrılış ve dönüş
MADDE 20 – (1) Öğrenc�lere yurt dışında göreceğ� öğren�me �l�şk�n kabul alma sürec�nde en fazla altı aya

kadar bekleme süres� ver�leb�l�r. Zorunlu hâllerde bu süre altı ay daha Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum
veya kuruluşça uzatılab�l�r. Bu süreler �ç�nde kabul alamayanlar �le en geç bekleme süres�n� tak�p eden eğ�t�m-öğret�m
yılı �ç�nde öğren�me başlamayanların bursluluk hakları �ptal ed�l�r. Bekleme süreler�n�n başlangıcında bursluluğa hak
kazanma, b�r öncek� öğren�m� tamamlama ya da bu öğren�mden ayrılma tar�h� esas alınır. Bekleme süreler�nde
öğrenc�ler burssuz �z�nl� sayılır.

(2) Öğrenc�ler öğren�m yer�nden ayrılmak �sted�kler� takd�rde, aynı eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�nde �k� aya kadar
olan süreler �ç�n Bakanlığa ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşa b�ld�r�lmek üzere yurt dışı
tems�lc�l�kler�ne yazılı olarak b�lg� vermek zorundadır. İk� ayı geçen her türlü �z�n yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n tekl�f�
üzer�ne Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça ver�leb�l�r.

(3) Öğrenc�ler, öğren�m yerler�nden ayrılışlarını ve dönüşler�n� yurt dışı tems�lc�l�ğ�ne b�ld�rmek zorundadırlar.
(4) Askerl�k h�zmet�n� yer�ne get�ren erkek öğrenc�ler, doğum yapan kadın öğrenc�ler, uzun sürel� sağlık

kurulu raporuyla belgelenen hastalık sebeb�yle öğren�m�ne devam edemeyen öğrenc�ler �le Bakanlıkça uygun görülen
gerekçelerle burssuz �z�nl� sayılan öğrenc�ler�n �z�nde geçen süreler� öğren�m süreler�ne eklen�r.

(5) Yurt dışında öğren�mler�ne devam eden resmî burslu ve kısm� resmî burslu kadın öğrenc�lere, �stekler�
üzer�ne doğumdan önce azam� sek�z hafta ve doğumdan �t�baren azam� sek�z hafta olmak üzere toplam on altı haftaya
kadar burslu �z�n ver�l�r. Ayrıca beklenen doğum tar�h�nden sek�z hafta önces�ne kadar sağlık durumunun öğren�m
görmeye uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın öğrenc�, �steğ� hâl�nde doğumdan öncek� üç haftaya
kadar öğren�m�ne devam edeb�l�r. Bu durumda, doğum önces�nde bu rapora dayanarak öğren�m gördüğü süreler
doğum sonrası burslu �z�n süres�ne eklen�r. Bu öğrenc�lere burslu �z�n süres�n�n b�t�m�nden �t�baren �stekler� üzer�ne on
�k� aya kadar burssuz �z�n ver�l�r. Doğum yapan resmî burssuz kadın öğrenc�lere �stekler� üzer�ne resmî burslu ve kısm�
resmî burslu öğrenc�ler �ç�n uygulanan süreler� geçmemek üzere burssuz �z�n ver�l�r. İz�nde geçen süreler öğren�m
süreler�ne eklen�r.

Sağlık sorunları neden�yle öğren�m�n sürdürülememes�
MADDE 21 – (1) Ruh veya beden sağlığının öğren�m�n� sürdürmes�ne �mkân tanımadığını, yurt �ç�ndek�

eğ�t�m ve araştırma hastaneler� veya ün�vers�te hastaneler�nden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelend�ren
öğrenc�ler�n durumuna �l�şk�n olarak gerekl� görülmes� hâl�nde yurt dışı tems�lc�l�ğ�, öğrenc�n�n öğren�m gördüğü
yükseköğret�m kurumu ve/veya Bakanlıkça uygun görülen �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlardan destekley�c� belgeler
�sten�r.

(2) Bakanlığa �braz ed�len sağlık kurulu raporu �le tesp�t ed�len sağlık sorununun n�tel�ğ�ne göre öğrenc�lere b�r
yıla kadar burssuz �z�n ver�leb�l�r. Bu süre sonunda öğrenc�n�n sağlık durumunu tesp�t etmek üzere yurt �ç�ndek� eğ�t�m
ve araştırma hastaneler� veya ün�vers�te hastaneler�nden alınan güncel tar�hl� sağlık kurulu raporu �sten�r. Gerekl�
görülmes� hâl�nde �se bu rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönder�l�r.

(3) Bakanlıkça yapılan değerlend�rme net�ces�nde b�r�nc� ve/veya �k�nc� fıkra uyarınca öğren�mler�n�
sürdüremeyeceğ�ne karar ver�len öğrenc�ler�n öğrenc�l�kle �l�ş�ğ� kes�l�r. Bu k�ş�lerden tahs�l masrafı �stenmez ve bu
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k�ş�ler yurt dışı öğren�mler�nden kaynaklı olarak mecbur� h�zmetle yükümlü tutulmaz ve bu k�ş�lere herhang� b�r görev
ver�lmez.

(4) İk�nc� fıkrada bel�rt�len süreler �ç�nde veya sonunda gördüğü tedav� sonucu yurt dışında öğren�m
görmes�nde herhang� b�r engel kalmaması durumunda öğrenc�ler�n yurt dışındak� öğren�m�ne kaldığı yerden devam
etmes� gerek�r. Öğren�me devam etmeyen öğrenc�ler öğren�m masraflarını fa�zler�yle b�rl�kte ödemekle
yükümlüdürler.

Aylıksız �z�n ver�len memurlar
MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt

dışına gönder�lmeye hak kazananlara, öğren�m süreler� boyunca kurumları tarafından aylıksız �z�n ver�l�r. Bu k�ş�ler
öğren�mler�n� başarıyla tamamlayıp mecbur� h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek üzere aylıksız �z�nl� olarak ayrıldıkları
kadrolarına döndükten sonra, adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşun �lg�l� kadrolarına en geç altı ay �ç�nde
naklen atanırlar. Aylıksız �z�n sebeb�n�n ortadan kalkmasından �t�baren �k� ay �ç�nde görev�ne dönmeyenler,
memur�yetten çek�lm�ş sayılır.

(2) Yurt dışındak� öğren�mler�n� tamamlayan öğrenc�ler, görev talep d�lekçeler�n� 34 üncü maddede bel�rt�len
usule uygun olarak adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Bu usule uygun olarak görev
taleb�nde bulunmayan öğrenc�ler ve/veya aylıksız �z�n sebeb�n�n ortadan kalkmasından �t�baren �k� ay �ç�nde aylıksız
�z�nl� olduğu kuruma dönmed�ğ� �ç�n memur�yetten çek�lm�ş sayılanlar kend�ler� �ç�n yapılan masrafları fa�zler�yle
b�rl�kte ödemekle yükümlüdür. Aylıksız �z�nl� olarak ayrıldıkları kadrolarına dönen öğrenc�ler�n bu durumlarının,
öğrenc� ve �lg�l� kurum tarafından derhal Bakanlığa b�ld�r�lmes� zorunludur.

(3) Öğren�m süreler� Bakanlık tarafından uzatılan öğrenc�lerden, öğren�m süreler�n�n uzatıldığını göster�r
belgen�n ekl� olduğu d�lekçeyle kadrolarının bulunduğu kurumlara başvuranların aylıksız �z�n süreler�, kurumlarında
göreve başlamalarına gerek olmaksızın, kadrolarının bulunduğu kurumlar tarafından uzatılır.

(4) Bu madde kapsamında aylıksız �z�n ver�len öğrenc�ler�n mecbur� h�zmet süreler�, öğren�mler�n� yasal süre
�ç�nde başarıyla tamamlayıp aylıksız �z�nl� olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükler� tar�hten �t�baren başlar.

(5) Bu madde kapsamında bulunan öğrenc�lerden yurt dışında öğren�me başlayanlar, yurt dışındak�
ün�vers�telerden kabul almak üzere �z�nl� sayıldıkları bekleme süreler� dışında aylıksız �z�nl� olarak ayrıldıkları
kadrolarında görev yapamazlar. Bekleme süreler�n�n dışında kadrolarının bulunduğu kurumlarda görev yapan
öğrenc�ler; Bakanlık ve/veya adına öğren�m görülen kurum veya kuruluş tarafından bu süreler �ç�nde kend�ler� �ç�n
yapılan masrafları fa�zler�yle b�rl�kte ödemekle yükümlüdür.

Öğrenc�lerle �lg�l� ödenekler
MADDE 23 – (1) Öğrenc�ler�n aylık ödenekler�, yollukları, öğren�m, tedav� ve d�ğer g�derler� her yıl yen�den

düzenlenen tebl�ğe göre öden�r.
Yurt �ç� aylığı
MADDE 24 – (1) Resmî burslu ve kısm� resmî burslu öğrenc�lerden yurt �ç�nde d�l öğren�m� görenlere

öğren�mler� süres�nce; yurt dışından burslu �z�nl� olarak ya da tez çalışması yapmak üzere aynı yıl �ç�nde aralıklı
olarak toplam altmış günden fazla yurt �ç�nde kalanlara �se yurt �ç�nde kaldıkları altmış b�r�nc� günden �t�baren yurt
dışındak� öğren�m kurumlarına dönene kadar tebl�ğde bel�rt�len yurt �ç� aylığı öden�r.

Görev taleb�nde bulunanlara yapılan ödeme
MADDE 25 – (1) Yurt dışındak� öğren�mler�n� tamamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere, görev talep

tar�h� �le atamalarının onaylandığı tar�h arasında, üç aydan fazla olmamak üzere yurt dışında öğren�m gördüğü ülke
�ç�n ödenmekte olan yurt dışı aylığının yarısı kadar aylık ödeme yapılır.

Öğren�m görülen kurumlardan karşılıksız burs sağlama
MADDE 26 – (1) Resmî burslu öğrenc�lerden öğren�m gördükler� yükseköğret�m kurumundan veya bu kurum

aracılığıyla karşılıksız burs veya as�stanlık ücret� sağlayanlar, öğren�mler�ne resmî burslu statüde devam edeb�l�rler.
Bu öğrenc�ler �stemeler� hâl�nde kısm� resmî burslu veya resmî burssuz statüye geçeb�l�rler. Resmî burssuz statüde
geç�r�len süreler, mecbur� h�zmet süres�n�n hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

(2) Kısm� resmî burslu statüye geçen öğrenc�ler�n sağladığı karşılıksız burs veya as�stanlık ücret� m�ktarlarının
tebl�ğde bel�rt�len m�ktarlardan az olması durumunda aradak� fark, öğrenc�ler�n �steğ�ne bağlı olarak Bakanlıkça ya da
adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça tamamlanab�l�r. Bu durumda mecbur� h�zmet süres� hesaplama
esaslarına göre değerlend�rme yapılır.

Bakmakla yükümlü olunan k�ş�ler�n sağlık g�derler�
MADDE 27 – (1) Resmî burslu veya kısm� resmî burslu öğrenc�ler�n bakmakla yükümlü oldukları eş ve

çocuklarının sağlık g�derler�, sürekl� görevle yurt dışına gönder�len devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları
k�ş�ler �ç�n 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununda bel�rlenm�ş olan
usul ve esaslar çerçeves�nde �lg�l� kamu kurum veya kuruluşlarınca karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında karşılanacak g�derlere �l�şk�n esaslar tebl�ğ �le düzenlen�r.
Askerl�k �şlemler�
MADDE 28 – (1) Öğrenc�ler�n askerl�kle �lg�l� �ş ve �şlemler� öğren�me başladıktan sonra Bakanlıkça veya

adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça yürütülür.
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(2) Özel öğrenc�ler�n askerl�kle �lg�l� �ş ve �şlemler� yurt dışı tems�lc�l�kler�nce yürütülür.
(3) Öğrenc�ler ve özel öğrenc�ler�n öğren�m süreler�nde ve öğren�m süreler�n�n uzatımında 25/6/2019 tar�hl� ve

7179 sayılı Askeralma Kanununda bel�rt�len azam� yaş sınırı aşılamaz.
Askerl�k sebeb�yle �l�ş�k kesme
MADDE 29 – (1) Öğren�mler�ne başarı �le devam ett�kler� halde askerl�kle �lg�l� kanunlarda bel�rlenen yaş

sınırı sonuna gelen öğrenc�lerden, askerl�k h�zmet�n� yer�ne get�rmeyenler�n öğrenc�l�kle �l�ş�kler� kes�l�r ve haklarında
38 �nc� madde hükümler�ne göre �şlem yapılır.

Devamsızlık veya başarısızlık sebeb�yle �l�ş�k kesme
MADDE 30 – (1) Öğren�m gören öğrenc�lerden;
a) Öğren�m�n� bel�rlenen sürelerde tamamlayamayan,
b) Öğren�mden vazgeçen,
c) Öğren�m kurumuna devam etmeyen,
ç) Üst üste �k� yıl başarısız duruma düşenler�n
yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşça

öğrenc�l�kle �l�ş�kler� kes�l�r.
Öğren�m gördüğü ülkeden �z�ns�z ayrılma
MADDE 31 – (1) Aynı yıl �ç�nde �k� ayı aşan süreler �ç�n yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n tekl�f� üzer�ne Bakanlık ya

da adına öğren�m görülen kurum veya kuruluştan �z�n almadan öğren�m yer�nden ayrılan ve/veya �z�nl� olarak
bulunduğu süre sonunda öğren�m yer�ne dönmeyen öğrenc�lere �z�ns�z oldukları sürelerde burs ödenmez. Öğren�m
süreler� �ç�nde f��l�n tekrarlanması hâl�nde 32 nc� madde hükümler�ne göre �şlem yapılab�l�r.

Mevzuata aykırı hareketler �le d�ğer sebeplerden dolayı �l�ş�k kesme
MADDE 32 – (1) Öğrenc�lerden;
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlığı veya öğrenc�l�k onuruna yakışmayan harekette bulunanların,
b) Mevzuata göre ülke �ç�n zararlı sayılan f��l ve hareketlerde bulunan veya bu çeş�t faal�yetlere katıldıkları

bel�rlenenler�n,
c) Öğren�m gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketler�nden dolayı öğren�m kurumuyla �l�ş�ğ� kes�lenler�n,
ç) Bölges�nde bulunduğu yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n tal�matını d�nlememekte ısrar edenler�n,
d) Akadem�k çalışmalarını engelley�c� n�tel�kte gel�r get�r�c� b�r �şle meşgul olanların,
e) Bulundukları ülke kanunlarına göre suç teşk�l eden f��l ve hareketlerden dolayı haklarında hap�s cezasına

mahkûm�yet kararı ver�lenler�n,
f) Bu Yönetmel�k hükümler�ne ve yüklenme sened�/taahhütname esaslarına aykırı hareket edenler�n
yurt dışı tems�lc�l�ğ�n�n tekl�f� üzer�ne Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum ve kuruluşça

öğrenc�l�kle �l�ş�kler� kes�l�r.
(2) Bakanlık kararının �lg�l�ye yazı �le tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren ver�len karara beş �şgünü �ç�nde yazılı

olarak �t�raz ed�leb�l�r. Süres� �ç�nde �t�raz ed�lmezse ver�len karar kes�nleş�r. İt�raz hâl�nde, Bakanlık ya da adına
öğren�m görülen kurum veya kuruluş beş �şgünü �ç�nde dosya üzer�nde yapacağı �nceleme sonucunda, ver�len kararı
onaylayab�l�r veya kaldırab�l�r.

(3) Bu Yönetmel�kte sayılan öğrenc�l�kle �l�ş�k kesmey� gerekt�ren f��llere n�tel�k ve ağırlıkları �t�barıyla benzer
f��ller� �şleyenler�n de öğrenc�l�kle �l�ş�kler� kes�l�r.

İl�ş�k kesmen�n b�ld�r�lmes� ve �lg�l� kurumlara b�lg� ver�lmes�
MADDE 33 – (1) İl�ş�ğ� kes�len öğrenc�lere bu durum Bakanlıkça ya da yurt dışı tems�lc�l�kler�nce b�ld�r�l�r.
(2) İl�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler�n durumları hakkında Bakanlıkça ya da adına öğren�m görülen kurum veya

kuruluşça �lg�l� kurumlara b�lg� ver�l�r.
BEŞİNCİ BÖLÜM

İst�hdam ve Tazm�nata İl�şk�n Hükümler
İst�hdam
MADDE 34 – (1) Yükseköğret�m kurumları �le kamu kurum ve kuruluşları adına mecbur� h�zmet karşılığı

yurt dışına gönder�lenler, öğren�mler�n� başarıyla tamamladıktan sonra mecbur� h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek
üzere, adlarına gönder�ld�kler� kurumların �lg�l� kadrolarına atanır.

(2) Bakanlıkta �st�hdam ed�lmek üzere Bakanlık adına ve hesabına yurt dışına gönder�lenler, gönder�ld�kler�
ülkede doktora öğren�mler�n� tamamladıktan sonra mecbur� h�zmet yükümlülükler�n� �fa etmek üzere M�llî Eğ�t�m
Uzmanı kadrolarına atanır.

(3) Adına öğren�m görülen yükseköğret�m kurumları �le kamu kurum ve kuruluşlarına ataması
gerçekleşt�r�lenler, yasal süres� �ç�nde göreve başlamak zorundadırlar. Göreve başlamayanlar öğren�m masraflarını
fa�zler�yle b�rl�kte ödemekle yükümlüdürler.

(4) Yurt dışındak� öğren�mler�n� yasal süres� �ç�nde başarıyla tamamlayan öğrenc�ler, öğren�mler�n�
tamamladıkları tar�hten �t�baren en geç �k� ay �ç�nde yurda dönerek Bakanlıktan alınan mezun�yet durumlarını göster�r
belgeyle b�rl�kte görev talep d�lekçeler�n� adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşa vermek zorundadır. Öğrenc�ler
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hazırladıkları yüksek l�sans ve/veya doktora tezler�n�n basılı b�rer nüshası �le elektron�k ortamdak� Türkçe özet�n�
Bakanlığa ve adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşa tesl�m etmek zorundadır.

(5) Adına öğren�m görülen kurum veya kuruluşlar görev taleb�nde bulunan öğrenc�ler� başvuru tar�h�nden
�t�baren en geç üç ay �ç�nde �ht�sasları dâh�l�nde göreve başlatmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar öğrenc�ler�n
görev taleb� başvurularını, başvuru tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �ç�nde; göreve başlamalarını �se h�zmet
cetvel�yle b�rl�kte göreve başlama tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�r.

Yurt dışı eğ�t�m süreler�n�n çalışma süreler�nden sayılması
MADDE 35 – (1) Mecbur� h�zmet karşılığında yurt dışına gönder�lenler�n yurt dışında l�sansüstü eğ�t�m

amacıyla geç�rd�kler� süreler�n tamamı, Bakanlıkça bel�rlenen yurt dışında azam� eğ�t�m süres�n� geçmemek üzere,
kademe �lerlemes�ne ve derece yükselmes�ne esas olacak şek�lde değerlend�r�l�r. Bu konudak� �nt�bak �şlemler�
öğrenc�ler�n mecbur� h�zmetler�n� �fa ett�ğ� kurum veya kuruluşlar tarafından yürütülür.

Mecbur� h�zmet süreler�n�n hesaplanması
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında;
a) Yurt �ç�nde öğren�m gören öğrenc�ler okul ödemeler� ve/veya aylık burs ödemeler�n�n yapıldığı öğren�m

süreler� kadar,
b) Yurt dışında öğren�m gören öğrenc�ler okul ödemeler� ve/veya aylık burs ödemeler�n�n yapıldığı öğren�m

süreler�n�n �k� katı kadar
mecbur� h�zmetle yükümlüdürler.
Mecbur� h�zmet devr�
MADDE 37 – (1) Yükseköğret�m kurumları adına ve Bakanlık hesabına l�sansüstü öğren�m görenler�n

mecbur� h�zmet yükümlülükler�n�n yükseköğret�m kurumları �le kamu kurum ve kuruluşlarına devr�ne Yükseköğret�m
Kurulu Başkanlığının uygun görüşü üzer�ne Bakanlıkça karar ver�l�r.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına l�sansüstü öğren�m görenler�n mecbur� h�zmet yükümlülükler�n�n kamu
kurum ve kuruluşları �le yükseköğret�m kurumlarına devr�ne Bakanlıkça karar ver�l�r.

Tazm�nat
MADDE 38 – (1) Öğrenc�lerden;
a) Öğren�mler�n� gönder�l�ş amaçlarına uygun b�r dereceyle tamamlamayanlar,
b) Öğren�mler�nden vazgeçenler,
c) Öğren�mler�n� tamamladıktan sonra �k� ay �ç�nde görev talep etmeyenler,
ç) Atandığı ya da durumuna uygun tekl�f ed�len göreve yasal süres� �ç�nde başlamayanlar,
d) Yüklenme sened� �le muteber �mzalı mütesels�l kefalet sened� hükümler�ne uymayanlar,
e) Mecbur� h�zmetler�n� tamamlamadan görevler�nden �st�fa edenler veya devlet memurluğundan �hraç

ed�lenler,
f) Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrenc�l�kle �l�ş�ğ� kes�lenler
�lg�l� mevzuat hükümler� uyarınca öğren�m masraflarını fa�zler�yle b�rl�kte ödemekle yükümlüdür.
(2) Öğren�m masrafları 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddes�ne

göre tahs�l ed�l�r. Uygulanan fa�z oranları �se 4/12/1984 tar�hl� ve 3095 sayılı Kanun� Fa�z ve Temerrüt Fa�z�ne İl�şk�n
Kanun hükümler�ne göre hesaplanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İstat�st�k� b�lg�ler
MADDE 39 – (1) Öğrenc�ler�n öğren�m durumları ve özel öğrenc�lerle �lg�l� �stat�st�k� b�lg�ler, Bakanlıkça

hazırlanan forma �şlenerek her yıl aralık ayı sonuna kadar �lg�l� yurt dışı tems�lc�l�kler� tarafından Bakanlığa gönder�l�r.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları adına öğren�m görmeye hak kazanan öğrenc�ler�n öğren�mler�ne �l�şk�n

�stat�st�k� b�lg�ler her yıl aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan forma �şlenerek adına öğren�m görülen kurum
veya kuruluş tarafından Bakanlığa gönder�l�r.

Elektron�k ortam
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� �ş ve �şlemler elektron�k ortamlarda da yürütüleb�l�r. Resmî

Burslu Öğrenc� S�stem�nde düzenlenen belgeler, elektron�k ortamda düzenlenen güvenl� elektron�k �mzalı resmî
belgeler �le aynı hukukî değere sah�pt�r.

(2) İlg�l� mevzuatta aks� b�r hüküm bulunmadıkça e-Devlet Kapısı üzer�nden alınan belgeler, bu belgelere
kaynaklık eden �darelerden alınmış resm� belgeler �le aynı hukuk� değere sah�pt�r.

Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütler�n g�der�lmes�nde

Bakanlık yetk�l�d�r.
(2) Eğ�t�m müşav�rl�ğ� veya ataşel�ğ�n�n bulunmadığı yerlerde öğren�m gören öğrenc�ler�n bu Yönetmel�k

kapsamındak� �ş ve �şlemler� Bakanlıkça ya da gerekl� görülmes� hâl�nde Türk�ye Cumhur�yet� büyükelç�l�ğ� veya
başkonsolosluğu aracılığıyla yürütüleb�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 42 – (1) 2/10/2014 tar�hl� ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrenc�ler�n Yabancı
Ülkelerde Öğren�mler� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce bursluluğa hak kazanan öğrenc�ler

hakkında 42 nc� madde �le yürürlükten kaldırılan yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasındak� süreler
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� M�llî Eğ�t�m Bakanı yürütür.

 
 


