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 Bu şartname, Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanuna dayalı olarak 

çıkarılan Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, söz konusu Kanun gereği 

kurulan Değerlendirme Kurulu kararları, bursların tahsis edildiği ülke ve topluluklarla yapılan anlaşmalar ve 

Daimi Komisyon kararlarına dayanmaktadır. 

 

  

 

A- BURSLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 

  

 

1- Burslar, Türkiye'de yüksek öğrenim görecek, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarındaki orta 

öğretim kurumlarından mezun olanlar ile ülkelerine ayrılan orta öğretim kontenjanından yararlanarak Türkiye'ye 

gelen ve herhangi bir orta öğretim kurumundan mezun olan öğrencilere verilmektedir. Türk Cumhuriyetleri ve 

Akraba Toplulukları Sınavı'na (TCS) alınan bu öğrencilerin o öğretim yılı için ülkelerine ayrılan yüksek öğrenim 

kontenjanına dahil edilmeleri ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da bir yüksek öğretim programına 

yerleştirilmeleri halinde yüksek öğrenim burslusu sayılırlar. 

 

 Ancak, kendi imkanları ile öğrenim görmek üzere Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) giren ve bir yüksek 

öğretim programına yerleştirilen öğrenciler devlet bursluluğuna kabul edilmezler. 

 

  

 

2- Ülkemizce verilecek burs kontenjanları her yıl Ocak ayında belirlenir. Belirlenen kontenjanlara başvuracak 

adaylar, ülkelerinin yetkili makamlarına başvururlar. 

 

  

 

3- Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize gelecek adaylar, ülkelerinde, milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi görevlileri tarafından yapılacak TCS'ye katılırlar. Bu sınavda 

başarılı olanlar tercihleri doğrultusunda programlara yerleştirilirler. 

 

 Ülkelerinde TCS yapılan Türk ve Akraba Topluluklarından gelecek adaylar da Türk Cumhuriyetlerinde olduğu 

gibi seçilirler ve başarılı olanlar tercihleri doğrultusunda programlara yerleştirilirler. Ülkelerinde TCS 

yapılmayan adaylar ise dış temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı seçici kurullarca, bunların mümkün 

olmaması halinde de ülkelerinin yetkili makamları tarafından seçilirler. Seçilen öğrenciler Türkiye'de TCS'ye 

girerler. Alacakları puanlar doğrultusunda uygun görülen programlara yerleştirilirler. 

 

  

 

4- Ülkesinde veya ülkemizde yapılan TCS'ye katılan öğrencilerden ÖSYM Başkanlığınca belirlenen Türkçe 

Seviye Tespit Sınavı barajını aşanlar, yerleştirildikleri programlara devam ederler. Barajı aşamayanlar ikse 

ülkelerinde veya ülkemizdeki Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türkiye Türkçesi kursuna 

devam ederler. Bu kursu başarı ile bitiren öğrencilerden Türkçe Seviye Tespit Sınavında belirlenen barajı aşanlar 

yerleştirildikleri yüksek öğretim programına başlarlar. 

 

 Öğrencilerin Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilmeleri esastır. Ancak, yabancı dille eğitim veren 

okullara en fazla % 5 oranında kontenjan verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlara 1 



öğretim yılı fazla burs ödenir. Ayrıca, hazırlık sınıfı olan bütün programlara yerleştirilen öğrencilere de bir 

öğretim yılı fazla burs ödenir. 

 

 Öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olamamaları halinde, YÖK tarafından hazırlık sınıfı olmayan 

programlara yerleştirilmeleri şartıyla program ve üniversite değişikliği yapılabilir.  

 

  

 

5- Öğrencilerin bursları TÖMER veya üniversite eğitimine başladıkları tarihten itibaren ödenir. Öğretim 

programlarına ayın 20 sinden sonra başlayanların bursu, takip eden aydan itibaren ödenir. Bursluluklarının 

devamlılığını engelleyecek bir durum olmaması şartıyla yerleştirildiği program süresince burslulukları devam 

eder. Yerleştirildikleri program süresinde mezun olamayan ön lisans öğrencilerine 1, lisans öğrencilerine 2 

öğretim yılı daha bursluluk hakkı tanınır. Ek sürede okuyan öğrenciler de derslere devam etmek zorundadır. 

Lisans programı öğrencilerinden Türk Cumhuriyetlerinden gelenler YÖK ve eğitim temsilcileri tarafından uygun 

görülmesi, temsilcisi olmayan ülke ve topluluklardan gelen öğrenciler ise YÖK tarafından uygun görülmesi 

halinde veya kendileri istedikleri takdirde en geç ikinci yılın sonuna kadar, lisans programlarının aynı veya 

benzeri bir meslek yüksek okulu programına Yükseköğretim Kurulu kararı ile geçebilirler. Bu öğrencilere 2+1 

öğretim yılı daha bursluluk hakkı tanınır. 

 

 Ön lisans programlarına geçişlerde burs başlangıcı kayıt tarihi olarak alınır. 

 

  

 

6- Ülkemizde öğrenim gören öğrencilerden öğrenimlerine devam edecek olanların sınıf geçme sistemine göre 

eğitim veren yüksek öğretim kurumlarımızın öğretim yılının başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, 

yarıyıl sistemine göre eğitim veren yüksek öğretim kurumlarımızın her yarıyılının başlama tarihinden itibaren en 

geç 15 gün içinde öğrenim gördüğü üniversiteye başvurmaları ve öğrencilik belgesi almaları gerekmektedir. 

 

  

 

7- Ülkemizde öğrenim görmekte olan yüksek öğrenim öğrencilerinden, akademik yıl devam ederken izin almak 

suretiyle staj için ülkelerine gidenlere bu süre için burs ödemeleri yapılmaz. 

 

  

 

8- Ön lisans öğrencileri, yerleştirildikleri programları 2 yılda bitirmeleri ve her dersten aldıkları yarıyıl sonu 

başarı notunun ağırlıklı ortalamasının en az % 60 olması şartıyla (her yıl YÖK'ün belirleyeceği başarı yüzdesine 

göre değişebilir) "Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" 

hükümlerinden yararlanarak lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Bu öğrencilere intibak programı süresine 

ek olarak 2+1 öğretim yılı daha bursluluk hakkı tanınır ve bursları yerleştirildikleri lisans programları süresince 

ödenir. 

 

  

 

9- Yerleştirildiği lisans programında hiç öğrenime başlamayan veya ilk bir ay içerisinde ön lisans programlarına 

geçmiş olan öğrenciler hariç A-5 inci madde gereği program değişikliği yapılan öğrencilere, A-8’inci maddede 

belirtilen yönetmeliğe göre dikey geçiş yaptıkları takdirde bur ödenmez. 

 

  

 

10- Devletimiz burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda barındırılmaları esastır. Yurt ücretleri Milli Eğitim Bakanlığınca 

karşılanır. Ancak, ilgili devletin veya topluluk yönetiminin yazılı isteği doğrultusunda bazı öğrencilerin resmi 

yurtlar dışında da barındırılmalarına Bakanlıkça izin verilir. 

 

  

 

11- Burslu öğrencilerin Türkiye'ye geliş ve dönüş yol giderleri, kendileri veya hükümetleri tarafından karşılanır. 

Ancak, ilk defa gelen ve ülkesine herhangi bir nedenle kesin dönüş yapacak olan öğrencilerin hava alanlarından 

kalacakları yurtlara ve kaldıkları yurtlardan hava alanlarına kadar ulaşımları ülkemizce sağlanır. 



 

  

 

12- Öğrencilere her mali yılda, Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarda aylık burs ve diğer ödemeler yapılır. 

 

  

 

13- Türk ve Akraba Topluluklarından zorunlu haller nedeniyle geç gelen ve TÖMER eğitimini eğitim-öğretim 

başladıktan sonra tamamlayan öğrencilerden üniversitelere geçici kayıt yaptırarak dinleyici olarak devam 

edenlere kitap-kırtasiye dışında diğer ödemeler yapılır. (Bu süre öğrenciye tanınan bursluluk süresinden 

sayılmaz.) 

 

  

 

14- Burslu öğrenciler devam ettikleri öğretim kurumları ile kaldıkları yurtların mevzuatına uymak zorundadırlar. 

 

  

 

15- Başarıyı teşvik etmek amacıyla başarılı olan öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve 

Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yatay geçiş yapabilirler. 

 

  

 

16- Her yıl ülkelere ve topluluklara tanınan kontenjanların ne kadarının kullanılacağı zorunlu haller dışında ilgili 

ülke ve toplulukça en geç Ağustos ayının sonuna kadar belirlenerek Bakanlığımıza liste halinde bildirilir. 

 

  

 

B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 

 

  

 

1- Lise son sınıfta okuyor olmak ve 1 Ocak tarihi itibariyle 21 yaşından gün almamış olmak veya lise mezunu 

olmak ve 1 Ocak tarihi itibariyle 21 yaşından gün almamış olmak. Bulgaristan'dan gelecek erkek, Bosna-Hersek, 

Afganistan, İran, Irak, Ahıska Türkleri, Suriye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden (Uygurlar, Huiler) gelecek tüm 

öğrenciler için ise lise mezunu olmak ve 1 Ocak tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. 

 

  

 

2- Lise eğitimini 100 üzerinden 70 veya dengi başarı puanıyla tamamlamış olmak. 

 

  

 

3- Bakanlığımızca TCS başvurularından önce ilgili ülkelere gönderilen Türkiye'de devlet burslusu olarak 

okurken öğrencilik sorumluluğu ve idaresi dışındaki sebepler (sağlık, doğal afet vb) hariç öğrenimini bırakmış 

veya devlet bursluluğuna son verilmiş olan öğrenciler listesinde yer almamış olmak. 

 

  

 

4- Sağlık yönünden Türkiye'de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmamak. 

 

  

 

5- Ülkesinde herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda kayıtlı olmamak. 

 

  

 

C- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 

 

  



 

1- Öğrenci Bilgi Formu (EK-1 Bu form öğrencinin burs alabilmesi için Eğitim Müşavirliği veya öğrenim 

gördüğü İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce pasaport  kimlik bilgileri esas alınarak büyük harfle doldurulup 

Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.)  

 

  

 

2- Lise diplomalarının dış temsilciliklerimizce onaylanmış bir örneği ile Eğitim Müşavirliğimizce yapılmış 

Türkçe denklik belgesi (Lise diplomasının aslı Türkiye'ye gelirken getirilecektir.) 

 

  

 

3- Lisede okudukları derslerle bunlardan aldıkları notları gösteren tasdikli belge (transkript) ve Türkiye 

Türkçesine tercümesi 

 

  

 

4- Türkiye'de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir kuruluştan alınan 

sağlık raporu 

 

  

 

5- 2 adet fotoğraf (4,5 x  6 cm ebadında) 

 

  

 

6- Vize İstem Formu (İstizan Bilgileri Formu) (EK-2) 

 

  

 

D- BURSLARIN KESİNLEŞMESİ 

 

  

 

1- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarına tanınan kontenjan dahilinde seçilen adaylardan 

istenen belgelerin, gelecek öğrencilerin listelerinin ilgili ülkeye bildirilmesinden 15 gün sonra Milli Eğitim 

Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne diplomatik yoldan ulaştırılması esastır. Ancak, 

mümkün olmaması halinde Türk ve Akraba Topluluklarından gelecek öğrenciler belgeleri beraberinde 

getirebilirler. 

 

 Gönderilen listelerde değişiklik yapılmaz. 

 

  

 

2-  Bursluluğu kabul edilen öğrencilerin geliş işlemleri ülkelerince tamamlandıktan sonra, geliş tarihleri 15 gün 

önce diplomatik yoldan Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 

Diplomatik yoldan çağrılmayan öğrenciler Türkiye'ye hareket etmeyeceklerdir. 

 

  

 

3- Bursluluğu kabul edilen öğrenciler Türkiye'ye gelmeden önce dış temsilciliğimizden öğrenim meşruhatlı giriş 

vizesi alacaklardır. 

 

  

 

4- Bursluluğu kabul edilen öğrencilere bursları, yerleştirildikleri öğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırdıklarını 

belgelendirdiklerinde, kayıt yaptırdıkları tarih itibariyle ödenecektir. 

 

  

 



E- BURSLARIN DONDURULDUĞU, DURDURULDUĞU VE KESİLDİĞİ HALLER 

 

  

 

1- TÖMER veya üniversitedeki öğrenimleri süresi içinde hastalanan ve bu süreyi raporlu-izinli olarak 

ülkelerinde geçirmek isteyen öğrencilerin bursları rapor süresince dondurulur, bursun dondurulduğu süre için 

öğrenci burs alamaz. Öğrencinin öğrenimine başladığı tarihten itibaren bursluluğu başlatılır. (Öğrenci alacağı 

raporun örneğini yurt ve milli eğitim müdürlükleri ile öğrenim gördükleri kuruma teslim edecektir.) 

 

 Ülkemizde öğrenimlerine devam ederken, tatil nedeniyle ülkelerine giden öğrencilerin ülkelerinde 

hastalanmaları ve tedavi görmeleri halinde, ülkemizde devam ettiği programda öğretim başlamış ise durumlarını 

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bir hafta içinde bildirmeleri ve 

dönüşlerinde de ülkelerindeki resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları raporu dış temsilciliklerimizden veya 

Türkiye'deki temsilciliklerinden tasdik ettirerek ilgililere vermeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerden, raporları 

22 iş gününden fazla olanların bursları dondurulur, ülkemize dönüp öğrenime devam ettiklerini belgelendirdikten 

sonra bursları devam eder ve geriye dönük burs ödenmez. 

 

  

 

2- Yüksek öğrenim gördüğü kurumun Yönetim Kurulunca kaydı dondurulan öğrencinin bursu da dondurulur.  

Aralıklı veya toplam olarak sağlık ve doğal afetler gibi mazereti nedeniyle en fazla iki yarıyıl kaydı dondurulan 

öğrencinin bu süresi kendisine tanınan bursluluk süresinden sayılmaz. Öğrenci yeniden öğrenciliğini 

belgelendirdiğinde (kayıt yaptırdığı tarih itibariyle) tekrar burs ödemesi başlatılır. Bursu dondurulan öğrenciye, 

kaydını dondurduğu kurum dışında (herhangi bir öğretim kurumuna kayıt yaptırsa ve öğrenciliğini belgelese 

dahi) burs ödenmez. 

 

 O öğretim yılına ait kitap-kırtasiye ve giyecek yardımını aldıktan sonra, kaydını bir öğretim yılı (iki dönem) 

donduran öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında kitap-kırtasiye ve giyecek yardımından yararlanamazlar. 

Kayıt donduran öğrenci ile ilgili bilgilerin yetkili makama geç bildirilmesi nedeniyle öğrenciye ödenmemesi 

gereken aylara ait yapılan ödemenin tamamı, ödemeler yeniden başladığında yapılacak burs ödemelerinden 

uygun görülen taksitlerle kesilir. 

 

  

 

3- Ön lisans veya lisans öğrenimi gören ancak, yerleştirildiği programlar süresinde mezun olamayan ve 

kendilerine tanınan ek sürede okuyan öğrencilerin ders ve sınavlarının olmadığı dönemlerde ülkelerine gittikleri 

takdirde bursları dondurulur. Bu süre için öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmaz. 

 

  

 

4- Öğrencinin, bursluluğu ile ilgili işlemlerin yeniden değerlendirilmesinin gerektiği hallerde bursluluğu 

durdurulur. Yapılan değerlendirme sonunda burslu olduğu kesinleşen öğrencinin, geriye dönük burslarıyla 

birlikte burs ödemeleri başlatılır. 

 

  

 

5- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler, Yurt Dışı 

Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ve YURTKUR Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uymadıkları 

takdirde burslarının en fazla % 30’u kesilir. 

 

  

 

6- Öğrenim kurumundan 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezası olan öğrencinin aylık bursunun % 30'u, 1 

aydan 1 yarıyıla kadar uzaklaştırma cezası olan öğrencinin aylık bursunun % 40'ı kesilir. Öğrenci, cezası bitip 

öğrenime başladığını belgelendirdiğinde bursunu tam olarak almaya hak kazanır. 1 yarıyıldan fazla ceza alan 

öğrencinin bursu kesilir, tekrar bursluluk haklarından yararlanamaz. 

 

  

 

7- Öğrencilerden TÖMER kurslarına veya yerleştirildikleri programlara mazeretsiz; 



 

 a) Sürekli olarak, 

 

1-     1 haftadan 1 aya kadar devam etmeyenlerin aylık bursunun % 30'u, 

 

2-     1 aydan 2 aya kadar devam etmeyenlerin aylık bursunun % 60'ı, 

 

b) Aralıklı olarak, 

 

1-     Toplam 1 ay devam etmeyenlerin aylık bursunun % 20'si, 

 

2-     Toplam 2 ay devam etmeyenlerin aylık bursunun % 40'ı 

 

             kesilir. 

 

 c) İki aydan fazla sürekli veya aralıklı devam etmeyen, 

 

 d) Şartnamenin A-6'ncı maddesine göre kayıt yeniletip öğrenimine başladığını belgelendirmeyen, 

 

 öğrencilerin bursluluğu iptal edilir, tekrar bursluluk haklarından yararlanamazlar. 

 

 Öğrencilerin devamsızlıkları iş günü üzerinden hesaplanır. 

 

 e) Vize veya final sınavlarından birine dahi katılmayanların aylık bursunun % 50'si kesilir.  

 

 İşlemin gecikmesini önlemek amacıyla öğrenim gördüğü kurum tarafından devamsızlık süresi belirtilerek gereği 

için YÖK'e, bilgi için Valiliğe bildirilir. 

 

  

 

8- TÖMER'de başarısız oldukları için ilişiklerinin kesildiği bildirilen öğrencilerin bursları kesilir. 

 

  

 

9- a) Aynı seviyede program değişikliği yapan öğrencilerin bursları kesilir. (Ön lisans programından ön lisans 

programına veya lisans programından lisans programına) 

 

   b) Yüksek Öğrenim Bursları ile İlgili Şartname'nin A- Burslarla İlgili Genel Bilgiler bölümünün 5 ve 8'inci 

maddelerinde belirtilen şartları taşımadan ön lisans programına yerleştirilen öğrencilerin lisans, lisans 

programına yerleştirilen öğrencilerin ön lisans programına geçmeleri halinde bursları kesilir. 

 

  

 

10- Devlet burslusu olarak üniversite programlarına yerleştirilen öğrencilerden öğrenimleri esnasında tekrar 

TCS'ye girerek program değiştiren öğrencilerin bursları kesilir. 

 

  

 

11- Ön lisans öğrencilerinin öğrenim süresi, 1 yıl TÖMER+2+1 (Ek süre)  

 

 Lisans öğrencilerinin öğrenim süresi, 1 yıl TÖMER+lisans+2 (Ek süre) yıl olmak üzere verilen süreyi aşamaz. 

Bu sürede mezun olamayan öğrencilerin bursu kesilir. 

 

 Ancak, hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler için şartnamenin A bölümünün 4'üncü maddesinde belirtilen hüküm 

uygulanır.  

 

 a) 1993-94, 1994-95 öğretim yıllarında öğrenime başlayan; 

 

-         Ön lisans öğrencilerine önlisans+1  

 



-         Lisans öğrencilerine lisans+2    

 

yıl bursluluk hakkı tanınır.  

 

            b) 1995-96 ve daha sonraki öğretim yıllarında öğrenime başlayan; 

 

-         Ön lisans öğrencileri, 2'nci yıl sonunda 1'inci sınıf  

 

-         Lisans öğrencileri  3'üncü yıl sonunda 1'inci sınıf derslerinin birinden dahi 

 

başarısız olursa, 

 

                -    1998-99 ve daha sonraki öğretim yıllarında öğrenime başlayan öğrenciler 4. yıl sonunda 2. sınıf 

derslerinden birinden dahi başarısız olursa, 

 

  

 

bursları kesilir. 

 

            c) Hangi öğretim yılında yüksek öğrenime başlamış olursa olsun, bulunduğu sınıfa bakılmaksızın 

öğrenimini öğretim süresine eklenecek ek sürede bitiremeyeceği YÖK tarafından bildirilenlerin bursları, başka 

bir incelemeye tabi tutulmaksızın kesilir. 

 

  

 

12- Ülkesi tarafından kontenjana dahil edilen ve ülkemizde bir üniversite programına yerleştirilen ancak 

mazeretsiz olarak (sağlık veya tabii afetler gibi mazereti olanlar hariç) öğrenime hiç başlamayan öğrenciler de 

dahil bursları herhangi bir sebeple kesilen öğrencilere tekrar burs bağlanmaz. Ancak, yönetimin hatasından 

dolayı bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren tekrar burs bağlanır.  

 

  

 

13- Ülkesi tarafından kontenjana dahil edilen ve ülkemizde bir üniversite programına yerleştirilen ancak, 

öğrenim süresi içinde Türk vatandaşlığına geçen öğrencilerin bursları kesilir. 

 

  

 

14- Öğrencilerin bursluluk haklarıyla ilgili değişiklikler (dondurma, durdurma, kesilme) öğrenim gördükleri 

kurum tarafından ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir. Milli Eğitim Müdürlüğü resmi işlemler tamamlanana 

kadar öğrencinin bursunu durdurur ve Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne 

bilgi verir. İşlem, ilgili Genel Müdürlüğün kararı doğrultusunda sonuçlandırılır. 

 

 Yürürlük 

 

 Bu Şartname Onayı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 

 Bu Şartname hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

 

 Bu Şartname, 03.10.2000 gün ve 7257 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

 Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından lisansüstü öğrenim 

görmesi istenen öğrencilerin isimleri ve alanları ilgili ülkeler tarafından Dışişleri Bakanlığı'na bildirilir. 1 yıl 

Türkiye Türkçesi öğrenimlerinden sonra Türkçe Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Başarılı olan öğrenciler, 

Kurulumuzca üniversitelerce açılacağı bildirilen lisansüstü programlara ilgili enstitülerce Yürütme Kurulu 

kararıyla yerleştirilir. 

 

            Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek lisans 

ve yüksek lisans eğitimini devlet burslusu olarak üniversitelerimizde tamamlayan öğrencilerden yüksek lisans ve 



doktora eğitimine Türkiye’de devam etmek isteyenlerden 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren Lisansüstü 

Eğitim Sınavı'na (LES) girme şartı aranması; ancak, burslu öğrencilerin T.C uyruklu öğrencilere uygulanan 

baraja tabii olmamaları ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nda (LES) almış oldukları puanın değerlendirmeye alınarak 

yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. 

 

 Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklarından Tıpta Uzmanlık eğitimine devlet burslusu olarak 

gelecek olan öğrencilerden, 

 

             - Üniversitelerimiz Tıp Fakültelerinden mezun olan ve Tıpta Uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerden 

TUS Sınavına girme şartı aranması, 

 

 - Ülkelerinde Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve ülkemizde Tıpta Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin 

tercih ettikleri Üniversite Tıp Fakültesi'nde sınava alınması ve başarılı olması halinde Tıpta Uzmanlık eğitimi 

görmeleri kararlaştırılmıştır. 

 

 Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere 

verilen "Lisansüstü Bursları ile İlgili Şartname" aşağıda verilmiştir. 

 


