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ÖZET

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki okullaşma oranları-
nın çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu ve dünyanın ilk on 
ekonomisinden biri olma hedefi göz önüne alındığında, yükseköğretim sektöründe ciddi bir bü-
yümenin sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda 2006 yılı ve sonrasında birçok 
yeni devlet ve vakıf üniversitesi kurulmuş ve böylece üniversitesiz il kalmamıştır. Bu önemli adım ile 
birlikte, akademisyen sayısındaki yetersizlikler belirgin hale gelmiş ve ihtiyacın karşılanması adına 
MEB ve YÖK tarafından yürütülen akademisyen yetiştirmeye yönelik burs ve destek çalışmaları artırıl-
mıştır. 2006 yılında MEB tarafından, beş yılda 5.000 öğrencinin yurtdışına lisansüstü eğitim amacıyla 
gönderilmesi yönünde atılan adım, bu konudaki çabaların en önemlisidir. Ayrıca yurtiçinde doktora 
yapan akademisyenlerin niteliklerinin artırılması amacı ile YÖK önemli bir adım atmış ve 2009 yılı 
itibari ile değişik düzeylerde yurtdışı araştırma bursları ihdas etmiştir. 

Atılan bu adımların en verimli şekilde sonuçlandırılması yükseköğretim alanında son yıllarda 
elde edilen nicel gelişmelerin başarı ile tamamlanması açısından son derece önemlidir. Bu neden-
le, akademisyen ihtiyacının giderilmesi ve niteliğin artırılması amacı ile yürütülen bu programların 
izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, uygulamada karşılaşılan sorunların ortaya konulması ve 
bu sorunlara dönük çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu analiz kapsamında YÖK ve 
MEB yurtdışı öğrenim/araştırma burslarından yararlanmış ve yararlanmakta olan bursiyerlerle gö-
rüşmeler yapılmış ve bu programlarla ilgili mevcut sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümüne 
yönelik öneriler geliştirilmiştir. Görüşmelerde, MEB bursu ile ilgili olarak mevzuatın güncel ihtiyaç-
lara cevap vermemesi, başvuru koşullarının iyi belirlenmemiş olması, bursiyerlerin özlük haklarının 
yetersizliği ve resmi işlemlerden kaynaklanan şikâyetler ön plana çıkmıştır. YÖK araştırma bursları-
nın ise bursiyerlerin yurtdışında geçirdikleri sürelerin akademik açıdan daha verimli hale getirilmesi 
açısından iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geliştirilen politika önerileri çerçevesinde yapılacak 
iyileştirmeler, bu bursların verimliliğini arttırarak Türkiye’nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmede rol 
oynayabilecek nitelikli akademisyenler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
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GİRİŞ 
Türkiye’de yükseköğretim sektöründe özellikle son 5-6 yıl içerisinde önemli niceliksel 
gelişmeler yaşanmıştır. Bu süreçte, yeni kurulan devlet ve vakıf üniversiteleri sayesinde 
üniversite sayısı yaklaşık iki katına çıkmış, ülke genelinde üniversitesi bulunmayan il 
kalmamış, vakıf üniversiteleri üç büyük şehrin dışındaki illerde de yaygınlaşmaya baş-
lamış ve sonuçta üniversite kontenjanlarında ciddi artış sağlanmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte üniversiteye yerleşme oranlarında ve yükseköğretimde okullaşma oranlarında 
önemli iyileştirmeler olmuştur. Diğer taraftan yükseköğretimde yaşanan bu hızlı bü-
yüme beraberinde ciddi öğretim elemanı ihtiyacını getirmiştir. Özellikle Anadolu’da 
bulunan devlet üniversitelerinde ciddi bir akademisyen ihtiyacının oluştuğu ve bazı 
yeni kurulan üniversitelerin akademisyen bulma konusunda sorun yaşadığı bilinmek-
tedir. Bu durumun ortaya çıkması büyük ölçüde yıllarca yükseköğretim konusunda-
ki ihtiyaçların ötelenmesi ve akademisyen yetiştirme konusunda gerekli altyapının 
yeterince oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır (Hoşgörür & Hoşgörür, 2011; 
Küçükcan & Gür, 2009). Ayrıca, büyük şehirlerdeki üniversitelerde doktora yapanların 
Anadolu şehirlerine gitme konusundaki isteksizlikleri (Özer, 2011), akademik özgürlük 
ortamının yeterince sağlanamaması ve akademisyenliğin maddi açıdan tatminkâr ol-
maması (Küçükcan & Gür, 2009), akademisyen ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. 

Yukarıda bahsedildiği üzere yükseköğretim konusunda son yıllarda yaşanan nicel ge-
lişmelerle birlikte nitelik sorunları ve bunun en önemli ayağı olan üniversitelerimizde-
ki yetişmiş akademisyen ihtiyacı çok belirgin bir hale gelmiştir. Bu ihtiyacın karşılan-
ması konusunda son yıllarda hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından bazı önemli adımların atıldığı ancak bu adımların sonuçları-
nın yıllar içerisinde ortaya çıkabileceğini belirtmek gerekir. Bu sorunun aşılması ama-
cıyla atılan adımların en verimli şekilde -hem en kısa süre içerisinde hem de nitelikten 
ödün vermeden- sonuçlandırılması, yükseköğretim alanında son yıllarda elde edilen 
nicel gelişmelerin başarı ile tamamlanması açısından son derece önemlidir. Bu ne-
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denle, akademisyen ihtiyacının giderilmesi ve niteliğin artırılması amacı ile yürütü-
len programların izleme ve değerlendirmelerinin yapılması, uygulamada karşılaşılan 
sorunların ortaya konulması ve bu sorunlara dönük çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Var olan bu programların nitelik yönünden değerlendirilmesi, hem uy-
gulama sürecinde ortaya çıkan problemlerin çözümü yönünde adım atılabilmesi hem 
de bundan sonra oluşturulacak benzer programların içeriğinin geliştirilmesi konusun-
da ciddi katkılar sağlayacaktır. 

1416 sayılı yasa kapsamında beş yılda 5.000 bursiyerin yurtdışına lisansüstü eği-
tim almak üzere gönderileceği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2006 
yılında açıklandığında, bu önemli adımın mevcut akademisyen ihtiyacını karşı-
lamada çok önemli bir işlev göreceği düşünülmüştür. Ancak projenin uygulamaya 
konması ve öğrencilerin bursu kazanarak eğitimlerine başlamaları ile birlikte aslında 
mevcut 1416 sayılı yasa çerçevesinde geçmişten süre gelen birçok sorunun varlığını 
hâlâ sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, yılda 1.000 öğrenci yurtdışına 
gönderme hedefi maalesef başarılamamıştır. Gelinen noktada, bir muhasebe 
yapmak zorunlu hale gelmiştir. Diğer yandan YÖK son yıllarda sağladığı yurtdışı li-
sansüstü araştıma bursları ile daha fazla akademisyenin yurtdışı tecrübesi edinmesine 
imkân hazırlamıştır. Ancak bu girişimden beklenen verimin alınamasının önünde bazı 
engeller olduğu görülmektedir. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut eğilimlerle ve 
özellikle öğretim elemanı sayısına ilişkin ciddi bir politika müdahalesi olmaması du-
rumunda, 2025 yılında Türkiye’de gençlerin yükseköğretim talebi karşılanamayacaktır 
(Tanrıkulu, 2011). Dahası, genel olarak Türkiye’nin 2023 yılı vizyonu ve ilk on ekonomi-
den biri olma hedefi düşünüldüğünde, yükseköğretime ve özellikle öğretim elemanı 
yetiştirmeye yapılacak yatırımın önemi daha da artmaktadır.

AMAÇ VE KAPSAM
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özellikle Anadolu üniversitelerinde yıllardır varolan, 
ancak son zamanlarda artan üniversite sayısı ile beraber çok daha ciddi bir boyut kaza-
nan akademisyen ihtiyacı sorununun giderilmesi konusunda önemli bir rol oynaması 
beklenen yurtdışı burs programlarının incelenmesi ve bazı önerilerin geliştirilmesidir. 
2006 yılı sonrasında başlayan yeni üniversitelerin kurulması sürecinin hemen ertesin-
de hem MEB hem de YÖK tarafından akademisyen ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
tedbirler alınmaya başlanmıştır. Ilk olarak MEB, yıllardır uygulamada olan ancak kısıtlı 
sayıda kişinin faydalanabildiği yurtdışı lisansüstü eğitim bursu kapsamında, beş yılda 
5.000 öğrencinin yurtdışına gönderilmesini amaçlayan önemli bir adım atmıştır. 2007 
yılı sonrasında ise YÖK, devlet üniversitelerinde görev yapan araştırma görevlilerine 
yönelik mevcut yurtdışı doktora bursunun yanı sıra özellikle niteliğin artırılması amacı 
ile lisansüstü eğitim sırasında veya sonrasında kullanılabilecek birçok yurtdışı araştır-
ma bursu ihdas etmiştir. 

Bu analiz, son yıllarda Türkiye’de yeni akademisyenler yetiştirilmesi konusunda önemli 
bir rol oynayan MEB yurtdışı lisansüstü eğitim bursu ve YÖK yurtdışı eğitim/araştır-
ma burslarının genel bir değerlendirmesini içermektedir. Bu değerlendirme, yurtdışı 
lisansüstü eğitim bursu konusunda yaşanan nicel gelişmeleri, ilgili süreçlerde karşıla-
şılan sorunları ve bu sorunların giderilmesine yardımcı olabilecek muhtemel çözüm 
önerilerini kapsamaktadır.
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sağlamaktadır.

Bu analizin hazırlanması sürecinde, öncelikle Türkiye’de yükseköğretimin niceliksel 
olarak tarihsel gelişimini, mevcut akademisyen ihtiyacını ve bu konuda yapılan ça-
lışmaları ortaya koymak amacı ile ilgili literatür taranmıştır. Bu süreçte ayrıca ilgili res-
mi doküman, belge ve raporlar da incelenmiştir. Analiz kapsamında incelenen burs 
programları ile ilgili sayısal veriler ise MEB ve YÖK’den temin edilmiştir. Son olarak, 
bahsedilen burs programlarından daha önce faydalanmış veya halen faydalanmakta 
olan kişilerin görüşlerine başvurulmuştur. 

Araştırmacılar, öncelikle bursiyerlerin sosyal paylaşım siteleri üzerinde kurdukla-
rı gruplar vasıtası ile MEB yurtdışı lisansüstü eğitim bursu ile ilgili görüş ve öneriler 
toplamaya çalışmışlardır. Bu kapsamda, bu burstan halen faydalanmakta olan toplam 
12 bursiyer kendilerine iletilen ve kişisel bilgilerin yanı sıra MEB bursu ile ilgili açık 
uçlu sorular içeren formu doldurarak e-posta yolu ile araştırmacılara göndermişlerdir. 
E-posta yoluyla görüşlerini bildiren bursiyerlerin yanı sıra, altısı halen burstan fayda-
lanmakta olan toplam 10 MEB bursiyeri ile yüz yüze veya telefonda görüşmeler yapıl-
mıştır. Katılımcıları sınırlandırmamak ve her türlü sorun ve çözüm önerisinin ortaya 
konulabilmesini sağlamak amacı ile yapılandırılmamış görüşme metodu kullanılmış-
tır. Katılımcılardan bursu kullandıkları süre içerisinde veya eğitimlerini tamamladıktan 
sonra ne gibi sorunlarla karşılaştıkları ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerini 
ortaya koymaları istenmiştir. Benzer şekilde, YÖK yurtdışı araştırma burslarından fay-
dalanmakta olan veya daha önce faydalanmış olan toplam 10 kişi, görüşme yapılan 
MEB bursiyerlerinin önerileri ve araştırmacıların kendi çabaları ile tespit edilmiş ve bu 
kişilerden dördü ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Diğer altı kişiye e-posta yoluyla 
burs kapsamında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sorul-
muştur. Bu altı kişiden dördü de e-posta yolu ile geri bildirimde bulunmuşlardır. So-
nuç olarak araştırma kapsamında hem MEB hem de YÖK bursları ile ilgili olarak top-
lamda 30 bursiyerin görüş ve önerilerinden faydalanılmıştır.

Hem yüz yüze yapılan görüşmeler hem de e-posta yolu ile elde edilen bilgiler, araş-
tırmacılar tarafından bir araya getirilerek ortak temalar belirlenmiş, her iki burs kap-
samındaki mevcut sorunlar ve muhtemel çözüm önerileri katılımcıların ifadeleri ve 
araştırmacıların kendi görüş ve tecrübeleri çerçevesinde ortaya konulmuştur.

 

YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ GELİŞMELER VE AKADEMİSYEN 
İHTİYACI
Üniversite ve Öğrenci Sayılarındaki Gelişmeler
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının hemen ardından 1924 yılında Osmanlı’dan kalan 
Darülfünun-u Osmani adını taşıyan üniversitenin ismi Istanbul Darülfünunu olarak de-
ğiştirilmiş, 1933 yılında çıkarılan bir kanunla da bu okul Istanbul Üniversitesi’ne dönüş-
türülmüştür. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Istanbul Üniversitesi’ne 1944 yılında yine 
Istanbul’da kurulan Istanbul Teknik Üniversitesi ve 1946 yılında Ankara’da kurulan An-
kara Üniversitesi eklenmiştir. Yükseköğretim kurumlarının Istanbul ve Ankara dışındaki 
şehirlere yayılması ise ancak çok partili döneme geçiş sonrasında mümkün olmuştur. 
Bu kapsamda, ilk olarak 1955-1957 yılları arasında Izmir’de Ege, Trabzon’da Karadeniz 
Teknik, Ankara’da Ortadoğu Teknik ve Erzurum’da Atatürk Üniversiteleri kurulmuştur. Bu 
süreç zaman zaman kesintilere uğramış olsa da yeni üniversitelerin kurulması ve üniver-
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sitelerin Anadolu şehirlerine yayılması günümüze kadar artarak devam etmiştir. 2005 
yılına gelindiğinde Türkiye’deki toplam üniversite sayısı 77’ye (53 devlet ve 24 vakıf ) 
ulaşmıştır. 2006 yılında başlayan yeni büyüme süreci ile birlikte ise ülkenin değişik böl-
gelerinde birçok devlet ve vakıf üniversitesi kurulmuş ve Türkiye’de üniversite bulunma-
yan il kalmamıştır (Günay & Günay, 2011). 2012 yılı Ekim ayı itibari ile Türkiye’deki toplam 
üniversite sayısı 168’e (103 devlet ve 65 vakıf ) ulaşmıştır (YÖK, 2012a). 

Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar geçen süreçte, yükseköğretim kurum-
larının sayılarında görülen artışa paralel olarak yükseköğretime devam eden öğren-
ci sayılarında da ciddi artışlar olmuştur. 1984 yılına gelindiğinde Türkiye’de yüz-yüze 
eğitim alan öğrenci sayısı 300,000 civarındadır. Bu sayı 2000 yılında 1 milyona ulaşmış, 
2011 yılı itibari ile de 2 milyon seviyesine çıkmıştır. Ayrıca, yükseköğretime devam 
edenlerin çağ nüfusuna oranı son yıllarda oldukça yükselmiştir. Örneğin, yüz-yüze 
eğitimdeki okullaşma oranlarına bakıldığında, 1990 yılında % 10 olan bu oran, 2000 
yılında %17’e ulaşmış ve 2010 yılında ise iki kat artarak % 35’lere ulaşmıştır. Tüm bu 
gelişmelere rağmen, mevcut durumun halen gelişmekte olan ülkelerin çok gerisinde 
olduğu gerçeği ise ortadadır (Tanrıkulu, 2011). Ayrıca, genç nüfus ve yükseköğretime 
talepte gözlenen artış milyonlarca öğrencinin üniversiteye giriş sırasında beklemesine 
ve bazen yıllarını bu uğurda heba etmesine sebep olmaktadır. Üniversite sınavına baş-
vuran öğrenci sayısı 1,5 milyonun üzerindedir. 2012 itibariyle, bu öğrencilerin sadece 
yaklaşık 550.000 civarı yüz yüze eğitim veren bir yükseköğretim ön lisans ya da lisans 
programına yerleşebilmektedir.

Özet olarak, Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar geçen süreç içerisinde 
Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde çok büyük niceliksel gelişmeler yaşandığı söy-
lenebilir. Ancak, çağ nüfusunun yükseköğretime erişimi konusunda halen gelişmiş 
ülkelerin çok gerisinde kalındığı ise bir gerçektir. Bu bağlamda, son yıllarda üniversite 
sayılarında görülen artış olumlu bir gelişme olarak ele alınmalıdır. Ancak, üniversite 
sayılarında görülen bu artışın, yükseköğretime erişimin artırılması konusundaki po-
zitif yansımalarının önünde bazı ciddi engeller bulunmaktadır. Örneğin, bu hızlı artış 
üniversitelerde büyük bir fiziksel altyapı ve insangücü ihtiyacının ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin yaşadığı akademisyen ihtiyacı 
oldukça ciddi düzeylerdedir. Bu üniversitelerde açılan birçok bölüm yeterli akademik 
kadrosu olmadığı için öğrenci kabul edememekte ve atıl halde beklemektedir. Fiziksel 
altyapı eksikliklerinin birçoğunun ekonomik destekler ile çok kısa süreler içerisinde 
giderilebileceği düşünülebilir. Ancak aynı şeyi akademisyen ihtiyacı konusunda söy-
lemek pek mümkün değildir. Dolayısı ile bu ihtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi 
ve etkili yöntemler kullanılarak karşılanması, yükseköğretim sisteminin büyümesi ve 
sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Öğretim Elemanı Sayıları ve Dağılımı
Yükseköğretimde yaşanan niceliksel gelişmelere paralel olarak öğretim elemanı sayı-
larında da büyük bir artış olmuştur ancak bu artışın ihtiyacı karşılayacak düzeye ula-
şabildiği söylenemez. Örneğin, üniversitelerde çalışan toplam öğretim elemanı sayı-
sı 1984 yılında 20.330 iken bu sayı yaklaşık beş katına çıkarak 2011 yılında 111.495’e 
ulaşmıştır. Son 10 yıl içerisinde ise toplam öğretim elemanı sayısında % 50’nin üzerin-
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de bir artış olmuştur. Ancak, 1984 yılında 13,85 olan öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısı daha da artarak 2011 yılında 18,86’ya çıkmıştır. Öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci sayısı ise çok daha yüksektir ve bu konuda da yıllar boyunca herhangi 
bir olumlu ilerleme kaydedilememiştir. 1984 yılında öğretim üyesi başına düşen öğ-
renci sayısı 41,26 iken bu sayı 2011 yılında 45,98’e çıkmıştır (Günay & Günay, 2011). 
Sonuç olarak Türkiye’de hem öğretim elemanı hem de öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayılarının gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu görül-
mektedir. Özellikle son on yıldaki atılım dışında ne yazık ki yıllar boyunca bu konuda 
herhangi bir ilerlemenin sağlanamadığı ortaya çıkmaktadır (Tanrıkulu, 2011).

Üniversitelerimizde var olan yüksek düzeydeki öğretim elemanı ihtiyacının yanısıra 
mevcut öğretim elemanlarının yurtiçindeki dengesiz dağılımı da büyük bir sorun teş-
kil etmektedir. Bu, YÖK’ün kurulmasına gerekçe olan ve dolayısıyla YÖK’ün kurulması 
sonrasında da gündemi meşgul eden ciddi sorunlardan biridir (Doğramacı, 1992) ve 
artık kronik bir hal almıştır. Örneğin, yukarıda belirtilen öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayılarının Istanbul, Ankara ve Izmir illeri dışında bulunan üniversitelerde çok 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Çünkü toplam yükseköğretim öğrencilerinin % 32,1’i 
bu üç ilde bulunan üniversitelerde öğrenim görmekteyken bu illerde bulunan üniversi-
teler toplam öğretim elemanlarının neredeyse yarısını (% 43,59) istihdam etmektedirler 
(Günay & Günay, 2011). Istanbul ve Ankara’da bulunan Boğaziçi, Istanbul, ODTÜ, Ankara 
ve Hacettepe üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları 25 ile 35 ara-
lığındadır. Ancak, özellikle son bir kaç yıl içerisinde küçük şehirlerde kurulan üniversite-
lerde bu oran çok daha yüksek seviyelerdedir (Tanrıkulu, 2011). Örneğin, mühendislik 
fakülteleri ele alındığında; 2010-2011 öğretim yılında öğretim elemanı başına düşen 
öğrenci sayısı Boğaziçi Üniversitesi’nde 9, Hacettepe Üniversitesi’nde 10, ODTÜ’de 12 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 15 iken bu sayı Aksaray ve Gaziantep Üniversiteleri’nde 
31, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 40 ve Erciyes Üniversitesi’nde 53’tür (Özer, 2011).

Üniversiteler arasında görülen bu farklılıklara benzer olarak farklı disiplinler arasında 
da büyük eşitsizlikler mevcuttur. Örneğin, 2011-2012 öğretim yılı verilerine göre Tür-
kiye genelinde “Sağlık Bilimleri” alanında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 
4,3, “Matematik ve Fen Bilimleri” alanı için 16,8, “Sosyal Bilimler” alanında 29,3 ve “Eği-
tim” alanı için 31,9’dur (ÖSYM, 2012). Mevcut durum incelendiğinde üniversitelerimiz-
de büyük bir akademik personel ihtiyacı olduğu, buna ek olarak akademik personelin 
üniversitelere dağılımı konusunda da eşitsizlik yaşandığı ortaya çıkmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Programları 
Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren, devletin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını 
karşılamak üzere yurtdışına öğrenci gönderdiği bilinmektedir. Bu durum, Cumhuri-
yetin kuruluşundan sonra da devam etmiştir. Bu çerçevede, MEB ve YÖK tarafından 
üniversitelerin ve kamu kurumlarının ihtiyacı dikkate alınarak yurtdışına öğrenci ve 
öğretim elemanı gönderilmektedir. Aşağıda bu programlar kısaca değerlendirilmiştir.

MEB Yurtdışı Bursu

MEB, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerince öğretim üyesi yetiştirilmesi ama-
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cıyla yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri göndermektedir. Ne var ki, yeterli 
koordinasyon ve motivasyon sağlanamadığı için gönderilen az sayıda akademisyen 
adayı ya farklı iş sahalarına yönelerek eğitimlerini yarıda bırakmış ya da eğitimini ta-
mamlamasına rağmen mevcut akademik koşulların yetersizliği gibi sebeplerden do-
layı yurda geri dönmeyi reddetmiştir. Uzun yıllardan bu yana yurtdışında öğrenim gö-
ren resmi/özel burslu öğrenciler hakkında yeterli ve etraflı çalışmaların yapılmaması 
da bu sorunların tespitini ve çözümünü geciktirmiştir (Öcal, 2012). MEB tarafından 
hazırlanan önceki yıllara ait sonuç raporlarında, gönderilen öğrencilerin oldukça az 
bir kısmının yurda dönüş yaptığı açıkça ortaya konulmaktadır. Son olarak 2006 yılın-
da atılan yeni bir adımla MEB yurtdışı lisansüstü eğitim bursu kapsamında beş yılda 
5,000 öğrencinin yurtdışına gönderilmesi hedeflenmiş ve bugüne kadar düzenli ola-
rak her yıl bin dolayında kontenjan için ilana çıkılmıştır. Ancak, planlama konusunda 
yapılan bazı hatalar ve başka nedenlerden dolayı kontenjanların tamamının doldu-
rulması mümkün olmamıştır. Bunun sebepleri arasında başvuru koşullarının çok katı 
kurallar içermesi, bazı kontenjanlar için başvurabilecek alanların çok dar tutulması, 
bursu kazananlara cazip imkânlar sunulmaması, özlük hakları ve statü problemleri, 
resmi işlemlerden kaynaklanan yorucu süreç ve zorunlu görev süresindeki uzunluk 
gibi hususlar sıralanabilir.

TABLO 1. MEB YURTDIŞI EĞİTİM BURSU HAKKINDAKİ SAYISAL BİLGİLER 

(2009-2012)

Yıllar Başvuran 
Aday Sayısı

Kontenjan Yerleşen 
Aday Sayısı

Boş Kalan 
Kontenjan

Öğrenci Dosyası 
Açılanlar

2012 5.390 1.475 1.271 204 v.y.

2011 v.y. 1.257 1.125 132 545

2011 (2010 ek kontenjanı) v.y. 580 v.y. v.y. 220

2010 4.284 1.199 1.048 151 640

2009 4.052 1.294 1.145 149 708
v.y.: Veri yok.

Kaynak: ÖSYM ve MEB (2010, 2011, 2012) verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından derlenmiştir.

2006 yılı sonrasında MEB bursu ile yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı artmıştır. Ör-
neğin, 2008-2009 yılında 1.145 öğrenci burstan faydalanmaya hak kazanmıştır. Ne var 
ki, bu rakam, bu kadar öğrencinin yurtdışına gönderildiği anlamına gelmemektedir. 
1.145 adaydan 974’ü ilk başvuruda bulunmuş, bunlardan 32’sinin burs koşullarını ta-
şımadığı anlaşılmıştır. 941 adaydan ise sadece 708’i burs için gereken yüklenme ve 
kefalet senetlerini düzenleyerek MEB’e teslim etmiştir (MEB, 2010). Benzer şekilde, 
2010-2011 yılında açılan 1.199 kişilik kontenjana 1.048 kişi yerleştirilmiştir. Bunların 
sadece 843’ü ilk başvuruda bulunmuştur. Bu adaylardan ise sadece 640’ı resmi burslu 
öğrencilik için istenen belgeleri düzenleyerek MEB’e teslim etmiştir (MEB, 2011). Bu 
öğrencilerin kaçının yurtdışına gönderildiğine ilişkin net bir veri yoktur. Yine aynı yıl 
açılan 580 kişilik kontenjan için sadece 220 kişiye öğrenci dosyası açılabilmiştir (MEB, 

2012b). Son olarak, 2012-2013 öğretim yılında ÖSYM toplam 1475 adet lisansüstü eği-

tim bursu için ilana çıkmıştır. Ilan edilen bu kontenjanlar için toplam 5.390 aday baş-
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vuruda bulunmuş ve bunlardan 1.271 kişi bir programa yerleşmeye hak kazanmıştır 

(YÖK, 2012b). MEB verilerine göre ise son ilanla yapılan yerleştirmeler öncesinde burs 

kapsamında yurtdışında eğitimlerine devam eden toplam 2.226 öğrenci bulunmak-

tadır. Bu öğrencilerden 420’si dil eğitimine, 1.048’i yüksek lisans eğitimine ve 751’i ise 

doktora eğitimine devam etmektedirler (MEB, 2012b). Tablo 1’de görüldüğü üzere sa-

dece 2009-2011 yılları arasında 4.500 civarında aday MEB bursunu kazanmıştır. Bunla-

rın, neredeyse üçte biri öğrenci dosyası açtırmamıştır. Buna ek olarak, bursa başvuran 

aday sayısının oldukça düşük olması dikkat çekmektedir. MEB bursuna her yıl orta-

lama 5.000 civarında başvuru olurken, sadece 2011 yılında ÖYP’ye başvuran kişi 

sayısı 58.000’dir. Bu durum MEB yurtdışı öğrenim bursunun yeterince cazip hale 

getirilemediğini ayrıca bursun başvuru şartlarının oldukça ağır ve sınırlayıcı ol-

duğunu ortaya koymaktadır. Başvuran adaylara yaş ve alan gibi sınırlamaların 

getirilmesi başvuran aday sayısını azaltmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse, 

kontenjanlar dolmamış, bursu kazananların önemli bir kısmı kayıt yaptırmamış 

ve sonuçta hedeflenenin yaklaşık yarısı kadar bir sayıda öğrenci dosyası açılmış-

tır. Bu durum, bursu kazanların önemli bir kısmının zorunlu hizmet taahhüdü 

altında girmek istemediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, mevcut verilerden ha-

reketle, beş yılda 5.000 öğrencinin yurtdışına gönderilemediği görülmektedir.

YÖK Yurtdışı Bursları

MEB yurtdışı öğrenim bursu ile ilgili mevcut sorunlar göz önüne alındığında, yurtiçinde 

yüksek lisansını başarı ile tamamlamış, gerekli dil yeterliliğine sahip ve yurtdışındaki bir 

üniversiteden doktora kabulü alabilecek durumda olan öğrencilere yurtdışı lisansüstü 

öğrenim bursları verilmesi ve bu öğrencilerin kısa sürede doktora öğrenimlerini tamam-

layıp yurda dönmelerinin sağlanması etkili bir seçenek olarak düşünülebilir. Aslında bu 

yaklaşım YÖK tarafından 2547 sayılı kanunun 33. maddesi kapsamında sunulan yurtdışı 

doktora bursu ile tam olarak örtüşmektedir. YÖK, 1987 yılından itibaren devlet üniversi-

telerinde araştırma görevlisi olarak çalışan kişileri YÖK’ün onay verdiği yurtdışındaki bir 

üniversiteden doktora kabulü almaları ve kendi üniversitelerinin de izin vermesi duru-

munda bu burstan faydalandırmaktadır. MEB bursunun içerdiği ve yukarıda sayılan bir-

çok handikabın bu burs için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var. Örneğin, bu burs 

kapsamında yurtdışına gönderilen bursiyerler, hâlihazırda Türkiye’de bir üniversitede 

çalıştıkları için özlük hakları ve sigortaları devam etmekte, yurtiçi maaşlarının bir kısmını 

almaya devam ettikleri için çok fazla maddi zorluk yaşamamakta ve geri döndüklerinde 

çalışacakları üniversiteler konusunda bir kaygı duymamaktadırlar. 1987’den beri süren 

uygulamaya bakıldığında bu burs kapsamında yurtdışına çıkan öğrencilerin geri dönüş 

oranlarının ise oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Örneğin, bu burs kapsamında yurt-

dışına çıkan toplam 3.967 kişiden 506’sı geri dönmeyerek müstafi sayılmış 272’si ise istifa 

etmiştir (Tablo 2). Bu oran toplamda ise % 20’nin daha altında bir orandır. Aynı oran MEB 

bursluları için ise % 50 civarındadır (YÖK, 2007).
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TABLO 2. 33. MADDE KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA 

GÖREVLİLERİN GERİ DÖNÜŞ DURUMLARI (1987-2012)
Durum Araştırma görevlisi sayısı

Öğrenimini başarı ile tamamlayıp dönen 2.618
Sağlık, başarısızlık ve diğer sebeplerden dolayı geri dönen 395
Geri dönmeyen ve müstafi sayılanlar 506
Istifa edenler 272
Halen eğitimine devam edenler 176
Toplam 3.967

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu’ndan temin edilmiştir.

Son yıllarda farklı nedenlerden dolayı bu burs verimli bir şekilde kullanılamamakta-

dır. Örneğin, YÖK 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin bu 

bursa başvurmalarına izin vermemektedir. Son yıllarda özellikle büyük üniversitelerde 

göreve alınan araştırma görevlilerinin önemli bir kısmının 50/d maddesi kapsamında 

olduğu düşünülürse bursun bu haliyle hitap ettiği kitle bakımından yeterince kapsa-

yıcı olmadığı anlaşılmaktadır. Bir diğer sorun, bazı büyük üniversitelerde bu burstan 

faydalanmak isteyen araştırma görevlilerine zorluklar çıkarılmasıdır. Anadolu’da yeni 

kurulan üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerinin ise bursun kullanımı ko-

nusunda yeterli bilgilerinin olmadığı söylenebilir. 

TABLO 3. 33. MADDE KAPSAMINDA YURTDIŞINA GÖNDERİLEN 
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Yıllar Yurtdışına gönderilen araştırma görevlisi sayısı
1987 149
1988 408
1989 197
1990 195
1991 206
1992 159
1993 1,279
1994 133
1995 286
1996 168
1997 78
1998 96
1999 82
2000 64
2001 52
2002 75
2003 63
2004 47
2005 35
2006 40
2007 54
2008 31
2009 30
2010 11
2011 22
2012 9

Kaynak: Yükseköğretim Kurulundan temin edilmiştir. 
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Yukarıdaki tabloda, 33. madde kapsamında yurtdışına doktora yapmak üzere gönde-
rilen araştırma görevlisi sayılarının yıllara göre dağılımı mevcuttur (Tablo 3). Son bir-
kaç yılda bu madde kapsamında yurtdışına gönderilen araştırma görevlisi sayısında 
görülen düşüş yukarıdaki tespitleri doğrulamaktadır. Ayrıca, hem MEB hem de YÖK 
tarafından son yıllarda farklı yurt-dışı burs olanaklarının sunulması bu bursa olan ihti-
yacı ve ilgiyi azaltmış görünmektedir.

YÖK 33. Madde kapsamında sağladığı yurtdışı doktora bursuna ek olarak 2009 yılın-
dan itibaren devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yetiştirilmesi amacı ile 
birçok seviyede yurtdışı araştırma bursları vermektedir. Bu kapsamda, yüksek lisans 
tez döneminde olanlar için en fazla üç ay, doktora tez döneminde olanlar veya dokto-
ra sonrası araştırma için yurtdışına gitmek isteyenler için ise en fazla bir yıllık araştırma 
bursları verilmektedir. Ayrıca, öğretim üyeleri için bir aydan üç aya kadar araştırma 
bursları sağlanmaktadır. Tablo 4’te bu burslar ile ilgili sayısal gelişmeler görülebilir. Bu 
burs kapsamında yurtdışına gönderilen araştırmacı sayısında kısa sürede ciddi artışlar 
olduğu görülmektedir. Bu burslar kapsamında yurtdışına gitme imkânı bulan araş-
tırmacı sayısı üç yılda 2.500’ün üzerine çıkmıştır. MEB ve YÖK’ün yurtdışı lisansüstü 
öğrenim burslarının aksine, bu burslar öğretim üyesi sayısının artırılmasından ziyade, 
yurtiçinde yetişen akademisyenlerin niteliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. 

TABLO 4. YÖK YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI İLE İLGİLİ SAYISAL GELİŞMELER 

(2009-2011)
YIL Yüksek Lisans 

Araştırma
Doktora 
Araştırma

Doktora Sonrası 
Araştırma

Öğretim Üyelerine 
Verilen Destekler

Toplam

2009 11 158 24 - 193

2010 55 174 128 87 444

2011 85 150 158 1,517 1,910

TOPLAM 151 482 310 1,604 2,547

Kaynak: Yükseköğretim Kurulundan temin edilmiştir.

GÖRÜŞME BULGULARI

Bu analiz çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda 
maddeler halinde ve ilgili verilerle desteklenerek tartışılmıştır.

MEB Bursu İle İlgili Bulgular

Alanların Belirlenmesi

MEB yurtdışı öğrenim bursu kapsamında yurtdışına lisansüstü öğrenim için gitmek 
isteyen ve birçoğu Anadolu’da yeni kurulan üniversitelere dönecek olan bursiyerler bu 
sürece, alan ve üniversite tercihinde bulunarak başlamaktadırlar. Çalışma alanlarının, 
YÖK’ün üniversiteler ile koordinasyonu kapsamında belirlendiği ifade edilmektedir. 
Ancak burs kapsamında ilanı yapılan çalışma alanlarının Türkiye’nin mevcut akade-
mik ihtiyaç analizi ve gelecekte ihtiyaç duyması muhtemel alanlara odaklanmadan, 
üniversitelere tahsis edilen kontenjanları doldurmaya yönelik olarak belirlendiği gö-
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rülmektedir. Tablo 5’de bazı üniversiteler ve onlar adına öğrenim görülmesi beklenen 
bazı bölümler sıralanmıştır. Tablodan görüldüğü gibi, daha özel ve ayrıntılı çalışma 
alanlarından ziyade genel alan adları ifade edilmiştir. 

TABLO 5. BAZI ÜNİVERSİTELER VE ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLEN ALANLAR
Üniversite Adı Yurtdışında Öğrenim Görülecek Alan Adı Puan Türü

Nevşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA

Ardahan Üniversitesi Sosyoloji EA

Bartın Üniversitesi Genetik SAY

Batman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği SAY

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Elektronik SAY

Bingöl Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği SAY

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler EA

Kaynak: ÖSYM, 2012 YLYS Kılavuzu 

Tablo 5, yurtdışına gönderilecek bursluların bölümlerinin belirlenmesinde herhangi 
bir akademik ihtiyaç analizi yapılmadan genel başlıkların belirlenmiş olduğunu orta-
ya koymaktadır. Sadece genel bölüm adlarının belirlenmesi öğrencilere pedogojik bir 
esneklik sağlanması açısından olumlu görünürken, öğrencilere yönelik yeterli bir yön-
lendirmenin yapılmadığı ve mevcut veya gelecekteki muhtemel akademik personel 
ihtiyacının belirlenmediği anlaşılmaktadır. Mevcut hali ile bu program nitelikten ziya-
de niceliğe odaklanmış gibi görünmektedir. Nitelik konusunun hali hazırda yurtdışın-
da öğrenim görme imkânı sağlanarak çözüldüğü düşünülüyor olabilir. Ancak, çalışma 
alanı ve disiplinler üzerine ihtiyaç analizinin iyi bir şekilde yapılmadan öğrencilerin 
yurtdışına gönderilmesi, adayların burs kazandığı alanlar ile dönmeleri planlanan üni-
versitelerin altyapısının uymaması ya da adayların ilgili üniversitenin ve Türkiye’nin 
ihtiyaçları hakkında yeterince bilgilendirilmemelerine yol açmaktadır.

Yukarıda ifade edilen yüzeyselliği belirtmek ve bunun sonucunda adayların yaşaması 
muhtemel sorunlarını anlamak amacıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü ör-
nek olarak gösterilebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok üniversitede bu 
isim altında doğrudan bir bölüm bulunmamaktadır. Bunun yerine okul rehberliği, top-
lum rehberliği ve eğitim psikolojisi gibi daha spesifik disiplin alanları mevcuttur. Benzer 
olarak, bursiyerlerin alanlara yerleştirilmesi sürecinde de bilgi eksikliğinden kaynakla-
nan bazı aksaklıklar vardır. Örneğin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezu-
nu birçok kişi program geliştirme alanında burs kazanmıştır. Ancak, ABD’de program 
geliştirme alanı daha çok matematik, fen veya sosyal bilimler konuları bazında özelleş-
miştir. Bu konuların herhangi birinde uzmanlığı ya da öğretim tecrübesi olmayan birinin 
doktoraya kabul alması oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle, bu alanda burs kazanan 
kişilerin birçoğu tekrar kendi alanlarına geri dönmek durumunda kalmaktadırlar. 

Bazı alanlarda ise tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 2009 YLYS kılavu-
zuna göre bazı bölümlerde (bilgisayar programcılığı, kamu yönetimi, enerji sistemleri 
vb.) mezuniyet alanları geniş bir yelpazede ifade edilerek birkaç farklı alandan me-
zunların başvurmasına imkân sağlanırken; arkeoloji, genel jeoloji, din sosyolojisi gibi 
alanlarda yalnızca bir programdan mezun olma şartı aranmaktadır (Tablo 6). Disiplin-
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lerarası çalışmaların yaygın olduğu yurtdışı üniversitelerinde arkeoloji bölümü tarih 
alanlarının içinde, din sosyolojisi ise sosyoloji bölümlerinin altında da çalışılabilmek-
tedir. Ancak bu ince ayrım ve başvurması muhtemel adayların sayısı ve niteliği göze-
tilmeksizin 2009 YLSY kılavuzu dâhil olmak üzere yayınlanmış birçok kılavuzda aynı 
durumun tekrar edilmesi haksız bir rekabet alanının oluşmasına neden olmaktadır. 
Bu durum, bazı alanlarda bursun kazanılmasını oldukça zorlaştırırken bazı alan-
larda ise mevcut kontenjanların bile boş kalmasına veya bu alanlarda başvuru 
yapabilen herkesin bursu kazanmasına sebep olmaktadır.

TABLO 6. YURTDIŞINDA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA 
BAŞVURABİLECEKLERİN MEZUNİYET ALANLARI

Yurtdışında Öğrenim Yapılacak Alan Mezuniyet Alanları

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 
Elektirik Elektronik Müh., Elektirik Müh., Elektronik Müh., 
Elektronik ve Haberleşme Müh., Yazılım Müh., Matematik 
Müh., Istatistik, Istatistik ve Bilgisayar Bilimleri, 
Matematik, Uygulamaları Matematik, Matematik ve 
Bilgisayar, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri 
Öğretmenliği

Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ilişkiler

Enerji Sistemleri Makina Müh., Telekomünikasyon Müh., Bilgisayar Müh., 
Bilişim Sistemleri Müh., Elektrik Elektronik Müh., Elektrik 
Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh.

Arkeoloji Arkeoloji

Genel Jeoloji Jeoloji Mühendisliği

Din Sosyolojisi Ilahiyat

Kaynak: 2009 YLSY Klavuzu

Resmi İşlemlerde Aksamalar

Bursiyerlerin MEB yurtdışı eğitim bursunu kazandıkları andan itibaren sıklıkla yaşadık-
ları sorunların başında resmi işlemlerdeki aksaklıklar gelmektedir. Özellikle, yurtdışı 
eğitim ataşeliklerindeki eleman ihtiyacı, iş yoğunluğu ve yeterince koordine olama-
ma gibi nedenlerle birçok öğrencinin maaşlarının yatırılmasında ve üniversite harçla-
rının ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Ingiltere’de öğrenimine devam eden bir 
bursiyer kendileri ile ilgilenen yalnızca bir memur olduğunu ve bu nedenle eğitim 
müşavirliğindeki işlerinin oldukça yavaş ilerlediğini ifade etmiştir. Yine görüştüğümüz 
bursiyerlerden bir başkası New York Eğitim Ataşeliğine telefon veya e-posta yoluyla 
ulaşmanın çok zor olduğunu, görevli sayısının yetersiz kaldığını, bazen gönderdikleri 
evrakların kaybolduğunu ve bu nedenle ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirtmiş-
tir. ABD’de yüksek lisansını bitirerek doktoraya başlayan bir başka bursiyer, doktoraya 
başlamasının üzerinden üç ay geçmesine rağmen maaşının tekrar bağlanmadığını ve 
bu nedenle büyük sorunlar yaşadığını dile getirmiştir. Bu konuda görüş bildiren diğer 
bursiyerler de benzer bir şekilde bürokratik gecikmeler ve aksaklıklardan dolayı mad-
di ve akademik mağduriyetler yaşadıklarını, okul ücretleri geç yatırıldığı için üniversi-
telerde ders seçememe gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişlerdir. So-
nuç olarak, resmi işlemlerdeki aksaklıklardan kaynaklanan sorunların zaman ve emek 
kaybına neden olduğu görülmektedir.
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Burs Olanakları ve Özlük Hakları

MEB bursu ile yurtdışında öğrenim gören öğrencilere sağlanan burs miktarlarının her-
hangi bir eyalet veya şehir ayrımı yapılmadan aynı miktarda olmasının getirdiği bazı 
zorluklar yaşanmaktadır. 2011 yılında yurtdışında resmi burslu statüde öğrenim gören 
öğrenciler hakkında resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre burs miktarlarında ülke-
ler bazında bazı iyileştirmeler yapılmıştır (Tablo 7). Ancak, görüşme gerçekleştirdiği-
miz bursiyerin de belirttiği gibi bu miktarlar dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı 
New York, Londra, Toronto veya Paris gibi metropol şehirlerde asgari geçimi sağlamak 
için yetersiz kalmaktadır. Görüşme yaptığımız MEB bursiyerlerinden özellikle evli olan-
lar veya metropol şehirlerde yaşayanlar burs miktarları nedeniyle yaşadıkları sorunla-
ra vurgu yapmışlardır. Öğrenimine ABD’de devam eden bir bursiyer kendisi gibi evli 
olan birçok bursiyer arkadaşının eğitim kalitesine bakmaksızın yaşam masraflarının 
“ucuz” olduğu eyaletleri tercih ettiklerini belirtmiştir. 

TABLO 7. MEB BURSİYERLERİNE ÖDENEN AYLIK YURTDIŞI BURS MİKTARLARI
ÜLKE Ödenen Burs Miktarı (Aylık)

ABD 1485 Dolar

Ingiltere 1000 Euro

Fransa 1325 Euro

Kanada 1560 Kanada Doları

Italya 810 Euro

Rusya 1275 Dolar

Çin 1020 Dolar

Kaynak: MEB Yurtdışı Resmi Burslu Statüdeki Öğrenciler Hakkındaki Tebliğ, 2011

Ayrıca kırtasiye yardımı adı altında yılda iki kez yapılan ve toplamda bir aylık burs eş-
değerindeki yardımlar yıllık kitap ve kırtasiye giderlerini tam olarak karşılamamakta-
dır. Özellikle yazılı materyaller yurtdışında oldukça yüksek tutarlarda satışa sunulduğu 
için bursiyerler kendi imkânlarıyla bu giderleri karşılama yoluna gitmektedirler. 

MEB’in yüksek lisans ve doktora öğreniminin başında ve sonunda olmak üzere iki kez 
gidiş geliş uçak biletini karşılaması, bursiyerler tarafından yetersiz bulunmaktadır. 
Mevcut durumda öğrenciler yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ailelerini 
görmek ve ülkelerini ziyaret etmek istediklerinde bunu kendi imkânları çerçevesin-
de yapmaya zorlanmaktadırlar. Bursiyerler evli olmaları durumunda yukarıda ifade 
edilen masraflar en az ikiye katlanmakta ve bursiyerler birçok yeni zorlukla mücadele 
ederek aldıkları burs ile ailelerini geçindirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum öğrenciler 
için yurtdışı öğrenimini daha da zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burs olanaklarına bu şekilde değindikten sonra, genel olarak özlük haklarına bakacak 
olursak, bu konuda da ciddi sorunlar görünmektedir. MEB yurtdışı eğitim bursunu ka-
zanan birçok kişi aslında üniversite eğitimleri sonrasında çeşitli mesleklere adım at-
mış gençlerden oluşmaktadır. Her birisinin ortalama bir maaşı olmasına rağmen bu 
bursu kazanmaları dolayısıyla tüm resmi/özel ilişkide oldukları kurumlarla irtibatlarını 
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keserek MEB ile anlaşma imzalamışlardır. Bunun neticesinde yurtiçinde yaklaşık 6 aylık 
bir dil eğitimi programına devam etmeleri beklenmekte ve bu öğrencilere MEB tara-
fından yurtiçi harcırahı adı altında yaklaşık olarak 600 TL ücret ödenmektedir (MEB, 
2012a). Ailesinin aylık giderlerini karşılamak durumunda olan, dil kursuna katılmak 
için şehir değiştirerek kendisine ev ya da yurt bulmak durumunda kalan, her gün dil 
kursuna ulaşmak için yol parası veren öğrencilere asgari ücretin de altında bir burs 
tahsis edilmesi yurtiçinde bulundukları süre içerisinde öğrencileri ciddi olarak mağ-
dur etmektedir. Eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen ve görev talebinde bulunan 
bursiyerler de atamaları yapılıncaya kadar yine bu yurtiçi bursu ile geçinmek duru-
mundadırlar. Yüksek lisans eğitiminden sonra doktoraya devam edecek bursiyerlere 
ise bu geçiş sürecinde yaşanan birkaç aylık zaman diliminde herhangi bir ödeme ya-
pılmamakta ve bursiyerler mağdur olmaktadırlar.

Ayrıca, burs kapsamında yurtdışına çıkan öğrenciler yurtiçinde herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna bağlı olmadan eğitimlerine devam etmektedirler. Yani, genellikle 
bursiyerlerin ilk sosyal güvenlik kurumuna kayıtları yurda dönüş yaptıktan sonra baş-
latılmaktadır. Bu durum geç emeklilik gibi birçok özlük hakkı kaybına neden olmakta-
dır. Ayrıca, görüşme yaptığımız bursiyerlerden bazıları, yurtiçinde sağlık hizmetlerin-
den faydalanmak için her defasında MEB ile irtibata geçerek sevk belgesi almaları ve 
bu belgeyi sağlık kurumlarına sunmaları gerektiğini, bu durumun ise birçok sorun ya-
şamalarına sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin, bu belge sadece bakanlıktan 
alınabilmekte ve birçok sağlık kurumu bu belgeyi tanımadığı için bursiyerlere sağlık 
hizmeti sağlama konusunda sorunlar çıkarmaktadır. 

Bursiyerlerin yurtdışında karşılaştıkları benzer bir sorun ise kendilerinin yurtdışı sağlık 
sigortasına sahip olmalarına rağmen evlenmeleri durumunda eş ve çocuklarının bu 
sigortadan yararlanamamalarıdır. Bursiyerlerin eş ve çocuklarına yönelik herhangi bir 
destek sağlanmadığı için bursiyerler yurtdışında mağdur olmaktadırlar. Örneğin, eşi-
nin doğumu veya çocuğunun hastalığı sonrası sigortası olmadığı için yurtdışındaki 
hastanelere binlerce dolar borçlanan veya gerekli tedavi giderlerini sağlamakta güç-
lük çeken kişiler bulunmaktadır. Bu gibi sorunlar, öğrencilerin akademik hayatlarını 
olumsuz etkilemektedir. Özlük hakları, özellikle de eş ve çocukların sağlık sigortası so-
runu, görüşüne başvurulan bursiyerlerin tamamına yakınının vurguladığı ve üzerinde 
durduğu çok önemli bir sorun alanı olarak öne çıkmaktadır.

Yurda Dönüşte Görevlendirme

2006 yılı sonrasında yurtdışına lisansüstü eğitim amacı ile gönderilen öğrencilerden 
bir kısmı yüksek lisans veya doktora eğitimlerini tamamlayarak yurda dönmüşler, bir 
kısmı ise öğrenim sürecinde veya öğrenim sürecinin sonunda burslarını iptal ettirerek 
yurtdışında kalmayı tercih etmişlerdir. Bursiyerlerin büyük çoğunluğu ise halen eğitim-
lerine devam etmektedirler. Bu araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan bursi-
yerlerden yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak yurda dönenlerin birçoğu atamaları 
sırasındaki bürokratik sürecin uzunluğundan ve uzmanlıkları ile ilgili olmayan alanlar-
da görevlendirilmelerinden şikâyet etmişlerdir. Bu kişiler en azından bir süre bakanlık 
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bünyesinde uzmanlık alanları ile ilişkili olmayan vasıfsız işlerde çalışmak zorunda bıra-

kıldıklarını vurgulamışlardır. Halen bursa devam eden bazı katılımcılar da henüz eği-

timleri bitmediği için yurda dönüşte ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerini ancak çev-

relerinde bulunan ve eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen bursiyerlerin bir kısmının 

yurtiçinde dönüş yaptıkları üniversitelerce kabul edilmediğini yahut atama sürecinin 

çok uzadığını, sonuç olarak da MEB tarafından bakanlık bünyesinde memur olarak gö-

revlendirildiklerini duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu tür durumlar ve söylentiler, ger-

çekçi veya yaygın olsun ya da olmasın, yurtdışındaki bursiyerleri olumsuz etkilemekte 

ve kimilerini yurtdışında kalmak için ellerinden geleni yapmaya itmektedir.

Yüksek lisans sonrası yurda dönenlere benzer olarak, doktora sonrası yurda dönüş ya-

panlar da sıklıkla benzer sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bazı doktoralı bursi-

yerler, adına yurtdışına gönderildikleri üniversiteler tarafından ihtiyaç yok denilerek ka-

bul edilmemektedir. Üstelik MEB yurtdışı eğitim bursu kapsamında 2007 yılında yurt-

dışına çıkmaya hak kazanmış bursiyerler, yurtiçinde dönüş yapacakları üniversitelerin 

kendi tercihleri alınmadan ve hangi kriterlerin kullanıldığı belli olmaksızın MEB ve YÖK 

tarafından belirlendiğini ve bazılarının da farklı gerekçelerle daha sonra değiştirildiğini 

dile getirmişlerdir. Örneğin, bu konuda görüş bildiren bir bursiyer ilk başta Ankara’da 

bir üniversite adına bursu kazandığının kendisine bildirildiğini ancak doktora eğitimine 

devam ettiği esnada kendisine bildirilmeksizin dönüş yerinin yeni kurulan bir üniversi-

te olarak değiştirildiğini ifade etmiştir. Bu konuda ne YÖK’ten ne de MEB’den herhangi 

bir bilgilendirme almadığını, yapılan değişikliği ise başka bir işlem yapmak amacıyla 

irtibat kurduğu bakanlık yetkililerinden tesadüfen öğrendiğini belirtmiştir. Bununla 

birlikte, eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen bursiyerlerin üniversitelere atanmaları 

sürecinde de birçok sorun yaşanabilmektedir. Benzer şikayetler nedeniyle mahkeme 

sürecine taşınmış hak arayışlarının olduğu bilinmektedir. MEB, YÖK ve üniversiteler 

arasında yapılan ve bazen aylarca süren yazışmalar doktorasını tamamlayarak yurda 

dönen genç ve heyecanlı akademisyenlerin uzun süre atıl beklemelerine, bazen hiç 

istemedikleri yerlerde görevlendirilmelerine ve sonuç olarak heyecanlarını kaybederek 

işlevsizleşmelerine bazen ise tekrar yurtdışına gitmelerine sebep olmaktadır. 

Zorunlu Görev Süreleri

MEB bursu ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler öğrenimleri sırasında yurtdışında 

geçirdikleri sürenin iki katı zorunlu hizmet yükümlülüğü ile karşı karşıyadırlar. Burs 

kapsamında yurtdışına gönderilen bir öğrencinin doktora eğitimini tamamlayarak 

yurda dönmesi AB ülkeleri için ortalama beş-altı yıl (altı ay-bir yıl dil, bir yıl yüksek 

lisans, üç-dört yıl doktora eğitimi), ABD için ortalama altı-yedi yıl (altı ay-bir yıl dil, iki 

yıl yüksek lisans, üç-dört yıl doktora eğitimi) sürmektedir. Böylece, bursiyerler 10-14 yıl 

gibi uzun bir zorunlu hizmet yükümlülüğü altına girmektedir. Görüşüne başvurulan 

bursiyerlerin yarısından fazlası, yurda dönüşteki görev süresinin uzunluğunu önemli 

bir sorun olarak ifade etmişlerdir. Mülakat yapılan bir bursiyer, burslu birçok arkada-

şının uzun yıllar boyunca devam edecek olan zorunlu hizmet yükümlülüğü altında 

kalmak istemedikleri için eğitimlerine başlar başlamaz yurtdışındaki üniversitelerinde 
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asistanlık almaya çalıştıklarını veya başka işler bulmanın yollarını aradıklarını ifade et-
miştir. Burslu öğrencilerden bir kısmı hâlihazırda bu şekilde burslarını kestirmiş ola-
rak eğitimlerine devlet bursu almaksızın devam etmektedirler. Burslarını kestiren bu 
öğrencilerin ise çok büyük bir kısmının eğitimleri sonrasında yurda dönmeyecekleri 
bilinen bir gerçektir. Mülakatımıza katılan bursiyerlerden ikisinin doktora eğitimlerini 
bitirdikten sonra yurtdışında kalmayı tercih etmiş olmaları bu durumu örneklendir-
mektedir. Ayrıca, çok sayıda nitelikli akademisyen adayı genç, uzun zorunlu hizmet sü-
resi nedeni ile MEB bursuna rağbet göstermemektedir. Bu da özellikle çok fazla kişiye 
burs verilen alanlarda bursu kazanan öğrenci profilindeki kalitenin düşmesine ve dok-
torayı tamamlayamadan yurda dönen bursiyer sayısının artmasına sebep olmaktadır. 
Bu kapsamda, zorunlu hizmet süresi ile ilgili mevcut uygulama, amaçlanan hedefin 
gerçekleşmesini engelleyen faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

YÖK Yurtdışı Araştırma Bursları İle İlgili Bulgular 

YÖK’ün sağladığı araştırma burslarından daha önce yararlanmış veya hali hazırda 
faydalanmakta olan araştırmacı bursiyerler ile yapılan görüşmelerde bazı sorunların 
ön plana çıktığı görülmüştür. Öncelikle, araştırmacıların birçoğu yurtdışına çıkmadan 
önce kendilerine hiç bir ön bilgi sağlanmadığından şikâyet ederek, yurtdışı üniversi-
telerine gittikten sonraki ilk bir kaç ay önemli sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Ayrıca, bu araştırmacıların birçoğunun ciddi dil sorunu yaşadıkları hatta bazılarının 
bu bursları sırf dil öğrenmek amacı ile kullandıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca YÖK’ün bu 
burslar kapsamında ciddi bir takip mekanizmasının olmadığı anlaşılmaktadır. Yani, 
yurtdışında geçirilen süreyi verimli bir şekilde kullanmak bir anlamda kişilerin kendi 
insiyatifine bırakılmış bu süreyi daha verimli kullanma konusunda hiç bir destek veya 
yaptırım ortaya konulmamıştır. Araştırmacıların şikayet ettikleri bir başka konu ise 
burs miktarı ile ilgilidir. Araştırmacılar aldıkları bursla geçimlerini ancak karşılayabil-
diklerini yurtdışında bulundukları sürede kurs, seminer, konferans benzeri herhangi 
bir akademik faaliyete katılamadıklarını belirtmişlerdir.

POLİTİKA ÖNERİLERİ
Bu çalışmadan elde edilen öneriler, MEB Yurtdışı Bursu ve YÖK Yurtdışı Bursları başlık-
ları altında ayrı ayrı sunulmuş; ardından geliştirilen öneriler özetlenmiştir.

MEB Yurtdışı Bursu

MEB yurtdışı lisansüstü öğrenim bursunun devlete getirdiği yüksek mali külfet göz 
önünde bulundurulduğunda, bursiyerlerin geri dönüş oranlarının artırılması, öğrenim 
esnasında karşılaşılan mevcut sorunların en aza indirilmesi, bursiyerlerin doktora ta-
mamlama oranlarının yükseltilmesi ve doktoralarını tamamlayarak (veya tamamlama-
dan) yurda dönen bursiyerlerden azami ölçüde faydalanılması amacı ile bazı önlemler 
alınması gerektiği açıktır. Cumhuriyet tarihinin en önemli akademisyen yetiştirme gi-
rişimlerinden birisi olan “5 Yılda 5 Bin Akademisyen” adımının daha verimli hale ge-
tirilmesi ve benzer girişimlerin daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için çözüm 
önerileri aşağıda ifade edilmiştir. 
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Öncelikle mevcut burs kapsamında yurtdışına gönderilen öğrencilerin bazı acil sorun-
larının çözüme kavuşturulması hem bu öğrencilerin eğitimlerini daha verimli ve hızlı 
bir şekilde bitirmeleri hem de eğitimleri sonunda yurda dönme konusundaki motivas-
yonlarının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Yaptığımız mülakatlardan 
anlaşıldığı üzere öğrenciler büyük hayal ve umutlarla çıktıkları bu öğrenim sürecinde 
resmi işlemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ciddi motivasyon eksiklikleri yaşa-
maktadırlar. Sıklıkla dile getirilen şikâyetlerin başında resmi işlemlerin yürütülmesinden 
kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Birçok öğrencinin maaşlarını zamanında alamama, 
üniversite harçlarının zamanında yatırılmaması, ataşelik ve MEB’e ulaşamama gibi so-
runlarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Dolayısı ile hem yurtdışı eğitim ataşeliklerinde 
hem de bakanlık bünyesinde gerekli yetişmiş eleman ihtiyacının ivedilikle giderilmesi 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı eğitim ataşelikleri ve bursiyerler arasındaki ileti-
şimin kolaylaştırılması ve hızlandırılması yönünde adımlar atılması gerekmektedir. 

Bir diğer önemli sorun, evli olan bursiyerlerin yaşadıkları maddi zorluklar ile eş ve ço-
cuklarının sağlık sigortasının olmamasıdır. Bu kapsamda evli bursiyerleri bir nebze 
olsun rahatlatmak için eşi çalışmayan memurlara sağlanan eş yardımı benzeri, eş ve 
çocuklar için ek yardım sağlanması düşünülebilir. Daha da önemlisi sağlık giderlerinin 
birçok ülkede oldukça yüksek olduğu ve bunun evli bursiyerlerin ciddi kaygılar ya-
şamasına sebep olduğu düşünülürse eş ve çocuklar için sağlık sigortası sağlamanın 
gerekliliği ortaya çıkacaktır. Ayrıca, son yıllarda yapılan ciddi düzeltmelere rağmen 
mevcut burs miktarının özellikle metropol kentlerde yaşayan öğrenciler için yeterli 
olmadığı açıktır. Bu kapsamda, en azından bu tür bölgelerde yaşayan bursiyerler için 
bir miktar daha ek ödeme sağlanması düşünülebilir. Çünkü dünyanın en iyi üniversite-
leri listelerinde yer alan üniversiteler genelde metropol şehirlerde bulunmaktadır. Bu 
durumda yaşam masrafları oldukça yüksek olan bu şehirlerde yaşamak ve öğrenimini 
sürdürmek zorlaşmaktadır. Dolayısı ile burs miktarlarında öğrenim görülen üniversi-
tenin bulunduğu şehrin pahalılık durumuna göre düzenlemeler yapmak ya da öğren-
cileri daha iyi üniversitelerde öğrenim görmeye teşvik etmek maksadıyla metropol 
şehirlerde bulunan en iyi üniversitelerde öğrenim görenlere ödüller ve ek yardımlar 
yapılması planlanabilir. Ayrıca, vatandaşlarına yurtdışı öğrenim bursu sağlayan farklı 
ülkelerin tecrübelerinden istifade edilmeli, bu ülkelerin kendi bursiyerlerine ne gibi 
imkânlar sundukları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir. 

MEB bursiyerlerinin Türkiye’de hiç bir sağlık güvenceleri bulunmamakta, sağlık kuru-
luşlarına bile sadece MEB’den alabildikleri bir sevk kâğıdı ile başvurabilmektedirler. 
Bursiyelerin Türkiye’de SGK kapsamına dâhil edilmeleri geri dönüş konusundaki moti-
vasyonlarının artırılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Yurtiçinde aldıkları dil eğitimi es-
nasında geçirdikleri sürede bursiyerlere verilen yurtiçi maaşının arttırılması ve yüksek 
lisanstan sonra doktora öğrenimine devam edecek adayların burslarında herhangi bir 
aksama ve kesintiye gidilmemesi de bir diğer çözüm önerisi olarak değerlendirilme-
lidir. Bursiyer öğrencilerin özlük haklarındaki iyileştirmelerin bir an önce uygulamaya 
konması başarılı öğrenciler için bu bursu çok daha cazip kılacağı gibi yurda dönüşleri 
de arttıracaktır. Eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen bursiyerlerin atama sürecinde 
yaşadıkları sorunların giderilmesi de büyük önem taşımaktadır. Örneğin, yüksek lisans 
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öğrenimleri sonrasında yurda dönen bursiyerlerin hem kendi uzmanlıklarını icra ede-
bilecekleri hem de gelişen ülke ekonomisine daha çok katkı yapabilecekleri işlerde 
istihdam edilmeleri ya da en hızlı ve verimli şekilde doktora öğrenimlerini yurtiçinde 
tamamlayarak akademik hayatlarına devam etmeleri MEB, YÖK, üniversiteler ve diğer 
devlet kurumları arasında kurulacak etkili bir iletişimle sağlanabilir. 

Ayrıca, MEB bursu ile yurtdışında öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin özlük 
hakları ve statülerinin hali hazırda YÖK yurtdışı doktora bursiyerleri ile eşit hale getiril-
mesi yukarıda sıralanan sorunların çözüme kavuşmasına imkân sağlayacak başka bir 
alternatif olarak düşünülebilir. Öğrenimlerini tamamladıktan sonra YÖK tarafından zo-
runlu görev yerleri olan üniversitelere atanacak MEB bursiyerlerinin yönlendirilmesi, ta-
kibi ve değerlendirilmesinin MEB tarafından yapılıyor olmasının gerek resmi işlemlerde 
gerekse bu bursiyerlerin sahiplenilmesi hususunda bir karmaşa oluşturduğu açıktır. Öğ-
rencilerin öğrenim planlarındaki değişiklikler dâhil en küçük kararlarında bile üniversite, 
YÖK ve MEB ile yazışmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Bu mevcut karmaşık durumun 
çözümü için programın YÖK kapsamına alınarak koordinasyon, takip, danışman atama-
sı, statü ve özlük hakları konusunda değişikliklerin yapılması üzerinde durulmalıdır. 

MEB yurtdışı öğrenim bursunun devlet bütçesine getirdiği yük göz önüne alındığın-
da bursun mevcut hali ile uzun yıllar devam ettirilmesi zor gözükmektedir. Türkiye’de 
doçent ve profesör seviyesinde yeterli akademisyenin bulunmadığı veya dünyada po-
püler olmaya başlayan alanlarda, her yıl daha az sayıda başarılı öğrenci için bursun bu 
şekilde devam ettirilmesi beklenebilir. Ancak aynı uygulamayı birçok yetişmiş öğretim 
üyesinin bulunduğu alanlarda devam ettirmek verimli bir yaklaşım olmayabilir. 

Mevcut durumda MEB bursu kapsamında yurtdışına lisansüstü öğrenim amacı ile gi-
den öğrencilerin yurtiçinde belirlenen üniversiteleri ile hiçbir fiili bağlarının olmaması 
bursun verimliliğini düşüren etkenlerden bir diğeridir. Bu öğrencilerin büyük bir bö-
lümü, adına burs kazandıkları üniversite ve yurtiçi danışmanları hakkında hiçbir bil-
giye sahip olmadan eğitimlerini tamamlamaktadır. Hâlbuki bu öğrencilerin önce fiili 
olarak bu üniversitelerde göreve başlamaları sağlanırsa hem öğrencilerin üniversite-
lerine karşı aidiyet duyguları pekiştirilmiş olur hem de ileride nasıl bir ortamla karşı-
laşacaklarına dair kaygıları ortadan kalkmış olur. Bu yöntem, öğrencilerin kendilerine 
bu üniversitelerden atanan yurtiçi danışmanları ile yurtdışındaki doktora öğrenimleri 
boyunca daha yakından ve etkili bir iletişim kurmalarına olanak sağlayabilir. Sonuç 
olarak öğrenciler daha yurtdışına çıkmadan Türkiye’deki akademik ortam ve çalışma-
lar hakkında bilgi edinmiş hatta yurtdışındaki öğrenimleri süresince çalışacakları alan 
ve konulara karar vermiş olabilir.

Yukarıda bahsedilen uygulamalar MEB bursu ile yurtdışına gönderilen öğrencilerin, 
öğrenimlerini en iyi şekilde ve uygun maliyetlerle tamamlayarak yurda dönmelerinin 
sağlanması açısından faydalı olabilir. Ancak, bu burslar kapsamında yurtdışında dok-
tora yapan öğretim üyelerinin yurtiçinde yeni akademisyenler yetiştirilmesi konusun-
da etkili bir şekilde kullanılması da büyük önem arz etmektedir. Mevcut uygulamalar 
düşünüldüğünde ise bu açıdan pek çok sorun olduğu görülmektedir. Özellikle son 
yıllarda MEB bursu ile yurtdışına gönderilen öğrenciler genelde yeni kurulan üniver-
sitelere plansız bir şekilde dağıtılmaktadırlar. Yurda dönen bazı bursiyerler gittikleri 
üniversitede kendi bölümleri olmadığı için uzmanlık alanlarının dışındaki alanlarda 
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görevlendirilmekte ve zorunlu hizmet yükümlülüklerinden dolayı da başka bir üni-
versiteye geçememektedirler. Bu tür uygulamalar büyük umutlarla ve ülkelerine hiz-
met etme duygusu ile yurda dönen bursiyerlerin motivasyonunu düşürmekte ve bu 
bursiyerlerin ya işlerine küserek verimlerini azaltmakta ya da tazminatlarını ödeyerek 
yurtdışına tekrar dönmelerine sebep olmaktadır. 

Bu bağlamda, yurtdışı burslar kapsamında binlerce dolar ve emek harcanarak doktora 
yaptırılan akademisyenlerden en etkili şekilde yararlanılması için bazı tedbirler alın-
ması gerektiği ortadadır. Öncelikle doktorasını tamamlayan bursiyerler farklı üniversi-
telere rastgele dağıtılmak yerine belli üniversiteler seçilerek buralarda toplanabilir ve 
bu üniversitelerde yurtdışı doktoralı hocalarla ortaklaşa çalışma olanakları da sağlana-
rak uluslararası düzeyde araştırma üniversiteleri oluşturulabilir. Bu üniversiteler seçilir-
ken hali hazırda kadro ihtiyacı olmayan hatta kadro fazlalığı olan ve belli bir akademik 
kültürün yerleşmiş olduğu köklü üniversiteler yerine Anadolu’nun farklı bölgelerinde 
yeni kurulmuş üniversitelere öncelik verilmesi ise bir gerekliliktir. Bu kapsamda farklı 
üniversiteler farklı disiplinlerde ön plana çıkarılabilir. Seçilen bu üniversiteler kendi 
bölgelerindeki diğer üniversiteler için öğretim üyesi yetiştirme konusunda da önemli 
bir işlev görebilirler. 

Son olarak, uzun zorunlu hizmet süreleri burslu öğrencilerin gözünü korkutmakta ve 
çoğu zaman burslu öğrenciler bir an önce burslarını kestirebilmek için yöntemler ara-
maktadırlar. Aynı şekilde birçok başarılı öğrenci uzun zorunlu hizmet süresi ile karşı-
laşmamak için bursa başvurmayı baştan reddetmekte ve kendi imkânları ile yurtdışı-
na çıkmaya çalışmaktadır. Her iki durumda da bu kişilerin birçoğu eğitimleri sonunda 
yurda dönmeyerek bulundukları ülkelerdeki iş imkânlarını değerlendirmektedirler. Bu 
kapsamda hali hazırda bire iki olan zorunlu hizmet süresi bire bir seviyesine düşürü-
lebilir veya bire birlik kısım göreve başlanılan kurumda tamamlandıktan sonra geriye 
kalan kısmın yurtiçinde herhangi bir devlet veya özel sektör kuruluşunda tamamlana-
bilmesi gibi bazı esneklikler getirilebilir. Bu yöntem ile daha fazla bursiyerin eğitimleri 
sonrasında yurda dönüşü sağlanabilecektir. Ayrıca, MEB bursu ile yurtdışına gönderi-
lenlerin yurtdışında geçirdikleri süre resmi hizmetten sayılmamakta ve bursiyerler bu 
süre içerisinde yurtiçi maaş dahil hiç bir özlük haktan yararlanamamaktadırlar. Sonuç 
olarak, bursiyerler eğitimlerini bitirip yurda döndüklerinde aynı pozisyonda çalışan di-
ğer akademisyenlerle eşit özlük haklara sahip olamamaktadırlar. Bu durum da yine bu 
kişilerin yurda dönmeleri konusunda olumsuz bir etki yaratmaktadır. Dolayısıyla, MEB 
bursu kapsamında yurtdışında geçirilen sürelerin resmi hizmetten sayılması ve bursi-
yerlerin özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler daha fazla bursiyerin eğitimleri sonra-
sında yurda dönmelerini sağlayabilecektir. Son olarak, başvuru koşullarında aranan yaş 
sınırının esnetilmesi de daha çok nitelikli adayın burstan faydalanmasını sağlayacaktır. 

YÖK Yurtdışı Bursları

YÖK tarafından devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerine sağlanan yurt-
dışı doktora bursunun daha etkili şekilde kullanılması için bazı adımlar atılması ge-
rekmektedir. Örneğin, 50/d kapsamında köklü ve akademik eleman ihtiyacı çok fazla 
olmayan devlet üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri gerekli şartları karşıla-

Yurtdışı bursları 
cazip hale getirmek 
için zorunlu 
hizmet süreleri 
azaltılmalıdır.



S E T A  
A N A L İ Z

22

maları ve yurda döndüklerinde alanlarında ihtiyaç bulunan bir üniversitede çalışmayı 
taahhüt etmeleri durumunda bu burstan yararlandırılabilirler. Ayrıca, iyi düzeyde In-
gilizce bilen araştırma görevlilerini yurtdışı doktora bursu ile ilgili bilgilendirmek ve 
desteklenmek için YÖK içerisinde uzman bir ekip oluşturulmalıdır. Böyle bir ekip aynı 
zamanda hem MEB yurtdışı lisansüstü öğrenim bursiyerlerine hem de YÖK’ün sağladı-
ğı diğer araştırma burslarından faydalanan kişilere destek sağlayarak büyük bir boşlu-
ğu da doldurabilir. Yurtdışı öğrenim tecrübesi bulunan kişiler arasından oluşturulacak 
veya bu kişiler tarafından desteklenecek bu uzman ekip, bursiyerlere hem yurtdışına 
çıkmadan kendileri için en uygun üniversitelere kabul almaları ve yurtdışında geçire-
cekleri süreyi en verimli şekilde kullanmaları konularında hem de bursiyerlerin yurda 
döndükten sonra karşılaştıkları sorunların giderilmesi ve üniversitelere yerleştirilme-
leri gibi konularda yardımcı olabilir. 

YÖK tarafından son yıllarda sağlanan yurtdışı araştırma bursları genel olarak olum-
lu bir uygulama olarak görülmektedir. Bu uygulamanın devam ettirilmesi yurtiçinde 
doktora yapan veya yapmakta olan akademisyenlerin gelişimleri için büyük önem arz 
etmektedir. Ancak, uygulama kapsamında bazı değişikliklere gidilmesi ve ek önlemler 
alınması bu bursların daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması açısından faydalı 
olacaktır. Örneğin, yurtiçindeki yabancı dil öğrenmeye ilişkin destekler artırılmalıdır. 
Böylece, akademisyenlerin yurtdışında yapacağı çalışmaların daha iyi bir şekilde yü-
rütülmesine imkân tanınmış olur. Örneğin, burs kapsamında seçilen araştırmacılara 
özellikle iletişim kurabilme konusunda uygulama ağırlıklı bir kaç aylık hızlandırılmış 
dil kursları sağlanabilir. Ayrıca, burs sağlanan araştırmacıların daha önce aynı şehir 
veya üniversitelere gitmiş araştırmacılar ile iletişime geçerek hem dil konusunda hem 
de diğer konularda gidecekleri şehirlerde ne gibi kaynaklar bulabilecekleri konusun-
da bilgilenmeleri sağlanabilir. Bu kapsamda YÖK’te bu burslardan faydalanan araştır-

macıların bilgilerini içeren detaylı bir veri tabanı oluşturulması faydalı olacaktır. 

Özellikle daha önce hiç yurtdışı tecrübesi yaşamamış araştırmacılara yurtdışına çıkma-

dan önce uzmanlar tarafından gidecekleri ülke, üniversite ve şehirler hakkında bilgile-

rin verildiği ya da burs sürecini daha verimli kullanmaları amacıyla özellikle ilk bir kaç 

ay içerisinde yapmaları gereken şeyler hakkında tavsiyelerin sunulduğu oryantasyon 

eğitimleri verilebilir. Bu eğitimler YÖK tarafından periyodik olarak -örneğin her ayın 

sonunda- düzenlenebilir ve yurtdışına çıkacak araştırmacıların en az bir oryantasyon 

programına katılmaları zorunluluk haline getirilebilir. Bu oryantasyon eğitimleri bir-

çok açıdan faydalı olabilir. Örneğin, ABD üniversitelerindeki birçok öğretim üyesi, dok-

tora veya doktora sonrası araştırmacıların kendi derslerine izleyici olarak katılmalarına 

olumlu bakmaktadır. Dolayısı ile bursu kazanan araştırmacıların kendi ilgi alanlarına 

giren derslere misafir olarak katılmaları ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda 

bilgilendirilmeleri faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, çoğu zaman araştırmacıların aka-

demik çalışmalarını da etkileyen ev ve eşya temin etmeleri, çocuklarının eğitimi, sağlık 

sigortası sağlanması gibi diğer bazı konularda da araştırmacılara yurtdışına çıkmadan 

önce bazı pratik bilgiler sağlanabilir. 

Son olarak YÖK’ün araştırmacıların yurtdışında bulundukları süreyi daha verimli kul-
lanmaları amacı ile bazı teşvikler sağlaması faydalı olacaktır. Örneğin, araştırmacılara 

Bursiyerlerin 
yurtdışında 

geçirdikleri süreler 
resmi hizmetten 

sayılmalıdır.
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verilen aylık bursların yanı sıra belli miktarda bir para (3,000-5,000$ gibi) yurtdışında 

bulunulan süre içerisinde akademik gelişim amacı ile kullanılmak üzere ayrılabilir. Bu 

para, YÖK’ten daha önceden alınan izinle araştırmacının alanındaki önemli konfe-

ranslara katılımı veya istatistik, akademik yazma ve konuşma gibi akademik gelişime 

yönelik kurslara katılımı için harcanabilir. Araştırmacılardan her altı ayın sonunda bir 

rapor istenmesi ve raporların araştırmacı ile aynı alanda çalışan ve yurtdışı tecrübesi 

olan akademisyenlerce okunarak dönütler sağlanması faydalı bir yaklaşım olabilir. Bu 

süreci iyi bir şekilde değerlendiren kişilere yurtdışında bir süre daha kalmak istemeleri 

durumunda (üç-altı ay gibi) en azından kısmi bir destek sağlanmaya devam edilebilir. 

Ayrıca, yurtdışındaki öğretim üyelerinin maddi destek sağladıkları kişilerle daha ya-

kından ilgilendikleri ve daha verimli çalışmaları konusunda takipçi oldukları bilinmek-

tedir. Dolayısı ile Türkiye’den gidecek araştırmacılar, gidecekleri kurumdan az da olsa 

bir destek almaları yönünde teşvik edilebilir veya destek alacaklara burs konusunda 

öncelik verilebilir. Bu şekilde yurtdışına çıkan araştırmacıların bu süreci çok daha ve-

rimli ve amaca uygun şekilde değerlendirebilecekleri açıktır. Son olarak, araştırmacı-

ların yurtdışında bulundukları süre içerisinde ürettikleri akademik çalışmalar nicelik 

ve nitelik açısından değerlendirilerek daha sonra benzer imkânlardan yararlandırılıp 

yararlandırılmayacaklarına karar verilebilir.

Özet

Türk yükseköğretim sektörünün özellikle son bir kaç yıl içerisinde büyük bir gelişim 

yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu gelişim ile birlikte ortaya çıkan bazı sorunların 

da ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların başında özellikle yeni kurulan 

üniversitelerin yaşadığı akademisyen ihtiyacı gelmektedir. Bu ihtiyacın hızlı bir şekilde 

ve nitelikten ödün vermeden giderilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hem MEB ve 

YÖK’ün sağladıkları yurtdışı lisansüstü öğrenim bursları hem de YÖK’ün yurtiçinde gö-

revli akademisyenlere sunduğu yurtdışı araştırma bursları önemli işlevler görmektedir. 

Bahsedilen programların işleyişinde karşılaşılan sorunlara etkili çözümler getirilmesi 

ve uygulamadaki verimliliğin artırılması ise üniversitelerimizin yaşadığı akademisyen 

ihtiyacının en etkili şekilde giderilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. MEB ve 

YÖK’ün sağladıkları yurtdışı lisansüstü öğrenim burslarına odaklanan bu araştırma 

sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle geliştirilen öneriler şöyle özetlenebilir:

•	 1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Ka-

nun, günümüz koşullarında ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlara göre yeniden düzen-

lenmelidir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, katılımcı bir yöntemle, bursiyerlerin 

ve bursiyer adaylarının taleplerini dikkate almalıdır. Örneğin, bursiyerlerin yurtdı-

şında geçirdikleri süre boyunca statüleri, YÖK bursiyerleriyle aynı hale getirilmeli-

dir. Böylece, bursiyerlerin yurtdışında geçirdikleri süre resmi hizmetten sayılarak 

bursiyerlerin yaşadığı özlük hakkı kayıplarının önüne geçilmelidir.

•	 MEB yurtdışı lisansüstü öğrenim bursunu nitelikli öğrenciler için daha cazip hale 

getirmek ve bursu kazananların yurda dönüş oranlarını artırmak amacı ile bursi-

yerlerin özlük hakları iyileştirilmeli ve zorunlu hizmet süreleri azaltılmalı veya bu 

Yurtdışı eğitim 
burslarına 
başvuru koşulları 
değiştirilmeli ve 
daha çok adayın 
başvurması 
sağlanmalıdır.
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konuda bazı esneklikler sunulmalıdır. Örneğin, zorunlu hizmet süresi iki kattan bir 
kata indirilebilir veya bursiyerlerin zorunlu hizmet sürelerinin en azından bir kısmı-
nı yurtiçindeki başka kurumlarda da tamamlayabilmelerinin önü açılabilir.

•	 MEB bursiyerlerine ödenen aylık yurtiçi maaşlar makul bir seviyeye çıkarılmalı, en 
azından en düşük devlet memuru maaşına eşitlenmelidir. Yurtdışı maaşların ise 
ülke ve eyalet gözetilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda yurt-
dışındaki üniversitelerin kendi asistanlarına sundukları ortalama maaş miktarları 
dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca bursiyerlerin yurtdışı öğ-
renimleri sırasında özellikle maaş ve üniversite ücretlerinin yatırılması konusunda 
yaşadıkları sorunlar giderilmelidir. 

•	 MEB bursu kapsamında açılan kontenjanların doldurulabilmesi ve kalitenin artı-
rılması için, başvuru koşulları esnetilmelidir. Yaş sınırlaması yeniden ele alınmalı 
ve alanların dar bir şekilde tanımlanmasından vazgeçilmelidir. Böylece, potansiyel 
bir kontenjana başvuran aday havuzu genişletilmiş; esneklik, kalite ve hakkaniyet 
sağlanmış olacaktır.

•	 MEB bursu kapsamında yurtdışı öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönen bursi-
yerlerin karşılaştıkları zorluklar tespit edilmeli ve giderilmelidir. Bu kişilerden aza-
mi derecede yararlanılması konusunda gerekli adımlar atılmalıdır. Örneğin, kesin 
dönüş sonrasında atama süreci hızlandırılmalı ve mezun bursiyerlerin uzmanlık 
alanlarında çalışmaları sağlanmalıdır. Resmi işlemlerin en kısa ve etkili yoldan ger-
çekleştirilmesini sağlayacak etkin bir iletişim sistemi devreye konulmalıdır. 

•	 YÖK yurtdışı doktora bursunun daha fazla kullanılabilmesinin önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. Örneğin, 50/d maddesi kapsamında görev yapan araştırma görevli-
lerinin de bu burstan faydalanmalarının önünün açılması gerekmektedir. 

•	 YÖK yurtdışı araştırma bursları kapsamında kısa süreliğine yurtdışına gönderilen 
akademisyenlerin bu süreleri en verimli şekilde geçirebilmeleri için gerekli tedbir-
lerin alınması ve uygun alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, 
yurtdışına araştırma amacı ile gönderilen kişilere yabancı dil konusunda destek 
sağlanmalıdır. Ayrıca, ilk kez yurtdışına çıkacak olanların bir oryantasyon eğitimin-
den geçirilmeleri faydalı olabilir.

•	 YÖK bünyesinde hem MEB bursu kapsamında yurtdışına gönderilen hem de 
YÖK’ün farklı öğrenim ve araştırma bursları kapsamında yurtdışına gönderilen 
akademisyenlere rehberlik edebilecek, eğitim süreci veya yurda dönüş sonrasında 
oluşabilecek sorunlara çözüm üretebilecek, kendileri de daha önce yurtdışı bursla-
rından faydalanmış akademisyenlerden müteşekkil bir komisyon oluşturulmalıdır. 
Komisyon, burslu öğrencilerin sorunlarının tespiti ve çözüme kavuşturulması adı-
na çalışmalar yürütmelidir.
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Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki 
okullaşma oranlarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Türki-
ye’nin 2023 yılı vizyonu ve dünyanın ilk on ekonomisinden biri olma hedefi 
göz önüne alındığında, yükseköğretim sektöründe ciddi bir büyümenin sağ-
lanmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda 2006 yılı ve sonrasın-
da birçok yeni devlet ve vakıf üniversitesi kurulmuş ve böylece üniversitesiz il 
kalmamıştır. Bu önemli adım ile birlikte, akademisyen sayısındaki yetersizlikler 
belirgin hale gelmiş ve ihtiyacın karşılanması adına MEB ve YÖK tarafından 
yürütülen akademisyen yetiştirmeye yönelik burs ve destek çalışmaları artı-
rılmıştır. 2006 yılında MEB tarafından, beş yılda 5.000 öğrencinin yurtdışına 
lisansüstü eğitim amacıyla gönderilmesi yönünde atılan adım, bu konudaki 
çabaların en önemlisidir. Ayrıca yurtiçinde doktora yapan akademisyenlerin 
niteliklerinin artırılması amacı ile YÖK önemli bir adım atmış ve 2009 yılı itibari 
ile değişik düzeylerde yurtdışı araştırma bursları ihdas etmiştir. 

Bu analiz kapsamında YÖK ve MEB yurtdışı öğrenim/araştırma burslarından 
yararlanmış ve yararlanmakta olan bursiyerlerle görüşmeler yapılmış ve bu 
programlarla ilgili mevcut sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümüne 
yönelik öneriler geliştirilmiştir. Görüşmelerde, MEB bursu ile ilgili olarak mev-
zuatın güncel ihtiyaçlara cevap vermemesi, başvuru koşullarının iyi belirlen-
memiş olması, bursiyerlerin özlük haklarının yetersizliği ve resmi işlemlerden 
kaynaklanan şikâyetler ön plana çıkmıştır. YÖK araştırma burslarının ise bursi-
yerlerin yurtdışında geçirdikleri sürelerin akademik açıdan daha verimli hale 
getirilmesi açısından iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geliştirilen politika 
önerileri çerçevesinde yapılacak iyileştirmeler, bu bursların verimliliğini arttı-
rarak Türkiye’nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmede rol oynayabilecek nitelikli 
akademisyenler yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
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