YÖK’TEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE BURS MÜJDESİ…
TEZ AŞAMASINDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE YÖK’TEN
BURS MÜJDESİ…
YÖK’TEN 400 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİNE AYLIK 3500 TL
YURTDIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU…
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DİKKAT… YÖK-YUDAB PROGRAMI
İLE AYLIK 3500 TL BURS ALABİLİRSİNİZ…

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi
dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve
nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu da, küresel ölçekte rekabetçi
bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığı malumdur.
Bu amaca yönelik olarak doktora eğitimine devlet üniversitelerinde devam eden
araştırma görevlilerimize yönelik Başkanlığımızca birçok yeni program hayata
geçirilmektedir.
YÖK-TEBİP ve 100/2000 YÖK Doktora Bursundan sonra YÖK-YUDAB
Programı da akademinin hizmetinde
Yeni YÖK olarak özel önem verdiğimiz konulardan biri de lisansüstü eğitim ve
özellikle de doktora eğitimi olmuştur. Ülkemizdeki doktoralı elemanların sayısını
artırmak, başlıca hedefimizdir. Bu hedefte, doktora programlarına disiplinlerarası
bir nitelik kazandırmak, ana gündem maddelerimizdendir.
Ülkemizin

öncelikli

alanlarını

belirleyerek;
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öncelikli

alanlar

için

üniversitelerimize ilave araştırma görevlisi kadroları tahsis edilmiştir.
Ayrıca, son dönemde yükseköğretim tarihimiz açısından çok önemli bir proje
başlatılmıştır: YÖK 100/2000 Doktora Bursu programı. Bu programla,
Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin gelişiminde ihtiyaç duyacağı

nitelikli işgücüne göre belirlenen öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağını
temin etmek üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000
doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilmektedir. Program, yıllık bazda
uygulanan sürekli bir programdır. Programın doğasındaki 100 temel alan, bilim
ve teknolojide yaşanan gelişme ve eğilimler ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre
sürekli gözden geçirilerek yenilenmektedir.
Öte yandan, yükseköğretim tarihimizde ilk kez, temel bilim programları olan
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik programlarında “YÖK-TEBİP (YÖK Temel
Bilimler Programları) Üstün Başarı Sınıfları oluşturulmuştur.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde oluşturulan bu sınıflardaki öğrenciler için
hazırlanan özel bir müfredatla öğrenim görmelerini YÖK tarafından
sağlanmaktadır.
Bütün bu yeniliklerden sonra yükseköğretim tarihinde yine ilk kez başlatılacak
olan YÖK-YUDAB (Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu) Programı kapsamında,
YÖK tarafından verilecek burslar sayesinde, başarı öncelenerek, doktora
eğitiminde tez aşamasında olan araştırma görevlilerine kendi alanlarında
yurtdışında araştırma yapma imkânı sunulacaktır.
YÖK ilk kez “yurtdışı doktora araştırma bursu” verecek
“Yeni YÖK” tarafından, yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖKYUDAB Programı ile; Başkanlığımızca belirlenen öncelikli alanlarda, devlet
üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına atanan ve doktora eğitiminin tez
aşamasındaki öğrenciler, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili
araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.
Seçilen alanlar;
2013'ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan
"Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma" çalışmaları, Üniversitelerimizin ve
Akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri
alınarak kararlaştırılmıştır.

Kendi alanlarda araştırma yapmaları için burs verilecek
Bursu almaya hak kazanan araştırma görevlileri en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle
tezleri ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilecektir.

YÖK-YUDAB PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Öncelikli alanlarda doktora derslerini tamamlamış tez aşamasında olma
Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora derslerini
tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve halen tez aşamasındaki 2547 sayılı
Kanun uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan tüm
T.C. vatandaşları aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla başvuru yapabilir.
Belirli bir yabancı dil yeterliliği olması gerekiyor
 Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde
bildiğini son beş yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS,
KPDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavından muadili en az 65 puan aldığını gösterir dil sınav
sonucunu belgelendirmek.
Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmama şartı
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil
edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

Son 3 yıl içinde doktora eğitimine başlayanları kapsayacak
 Başvuru tarihi itibariyle, son 3 yıl içinde doktora eğitimine başlamış olmak.

Dünyadaki başarılı üniversitelerden kabul alma şartı var
 Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities
(Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite veya alan
sıralamalarında son 3 yıl içerisinde ilk 500 içerisine giren üniversitelerden
birinden en az altı ay en fazla bir yıl süreyle kabul almak.
Hoca – Talebe ilişkisi de değerlendirmede rol oynayacak
Tez danışmanının onayı aranacak
 Bu destek programından sadece bir kez faydalanabilecek olan araştırma
görevlilerinin, tez danışmanlarından onay almaları ve Rektörlüklerinden
“Desteklenmesi halinde eğitim-öğretim ve diğer sorumlulukları
kapsamında yurtdışına çıkmasında ve planladığı yükseköğretim kurumuna
gitmesinde sakınca olmadığını” belgelemeleri gerekmektedir.
Adaylar başvurularını YÖK’e yapacak
Bu şartları taşıyan araştırma görevlileri; yurtdışında eğitim almak istedikleri
kurum, süre ve detaylı çalışma planlarını içeren başvurularını bireysel olarak
Başkanlığımıza yapacaklardır.
YÖK’ten her yıl 400 araştırma görevlisine yurtdışı doktora bursu
Her yıl 400 araştırma görevlisinin bu destek programından faydalandırılması
planlanmaktadır.

YÖK’ten Araştırma Görevlilerine aylık 3500 TL yurtdışı doktora bursu
Programdan faydalanacak araştırma görevlilerine, aylık 2.500 - 3.500 TL
arasında gittikleri ülkeye göre Başkanlığımızca belirlenecek tutarda YÖKYurtdışı Doktora Araştırma Bursu verilecek olup, yurtdışına gidiş-dönüş yol
masrafları da Başkanlığımızca karşılanacaktır.

