
MiLLl EĞiTiM BAKANLIĞINDAN DuyuRu
20lı6-2017 eğitim_öSetim ylında Bakanlığımızca belirlenen; Özel Eğitim (Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Zihin
Engelliler) Öğretmenliği, İngilizce Öğıetmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İltOgretim Matematik
Öğetmenliği programlannı (branşları), ilk beş tercihinde kazanan 1500 öğenciye burs verilecektir. Resmi Anadolu
öğetmen liselerinden mezun olup, bu programlara (branşlara) yerleşip kontenjana giremeyenler de kontenjana bağlı
kalınmaksızın bursluluk hakkrndan yararlandırılacakhr. Bakanlığımız bunu, 06/03/20M tarih ve 25394 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 5l02 sayılı Kanun ve bu Kanun uyannca yiirürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek
Öğrenim Kredive Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenecektir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında burs almaya
hak kazanan öğenciler, Yfüsek Ögıenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdiirlüğünce ilan edileçektir.
Üniversitelere göre kontenjan dağılımr, Bakanlığımızca belirlenen öğetmen yetiştiren yiikseköğretim programlannın
karşısında (Tablo 4'de MEB sütunu) gösterilmiştir.

Burs verilecek öğrencilerde aşağda belirtilen şertlar aranacaktır.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2'1 22 yaşını geçmemiş olmak ( l 994 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak),
3) Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,
4) ÖSYS tercih bildirim formunda öğıetmen yetiştiren yüksek öğetim kurumlannın Milli Eğitim Bakanlığınca

belirlenen programlannı (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa (burs verilmesi planlanan
branşların olduğu eğitim fakiiltelerinin listesi ÖSYlvl tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan
böliimlere yerleşenler, kontenjan aynlmayan programları kazanan veya kontenjan aynlmış olmakla birlikte
ikinci öğretim kapsamında olan öğenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet
iiniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen
öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğenciler hariç) kesin kaydını yaphrmış olmak,

5) Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,
6) ÖSYM'ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen

kontenjana girmiş olmak, bu programa giren Anadolu Ögretmen Lisesi mezunları için ise kontenjan sının
aranmayacaktır.

T.C. YüKsExöĞnBrİıvı KuRULU BAşKANLIĞINDAI\ DUYURU
OrtaöğTenimini Türkiye'de tamamlayan ve eğitime başladığı yıl Academic Ranking of World Universities
(ARWU), CWTS Leiden Ranking Açademic Ranking, QS Wold University Rankings, Times Higher Education
(THE) World University Ranking ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan
dünya üniversite sıralamalannda ilk l000 içerisine giren ve tanınan üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki tanınan
yükseköğetim kurumlannda eğitim almak isteyen ilgililerin, 2016-2017 eğitim öğ€tim yılı itibariyle eğitime
başlayacakları yıl ÖSVM tarafından yapılan YGS ve LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40
bin, hukuk alanında ilk l50 bin, mimarlık alanında ilk 200 bin ve mühendislik alanında ilk 240 bin içinde yer
almaları; ÖSYS Kılavuzunda yer alan diğer alanlarda en az Türkiye'deki ilgili programlara yerleşen en son
öğencinin almış olduğu puanı almalan; ÖSYS Kılavuzunda yer almayan diğer alanlarda eğitim alacaklann ise ön
lisans programları için herhangi bir puan tiirtinde en az l50 puan, lisans programlan için herhangi bir puan tiiriinde
en az l80 puan almalan; özel yetenek sınavı gerektiren progıamlara başwrabilmek için 20l6-YGS'ye girip, 2016-
YGS puanlannın herhangi birinden en az l50 puan almaları gerekmektedir. İlk 1000 dışında kalan yuıtdışındaki
tanlnan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin, YGS ve LYS puanlanna sahip olmadıkları
durumlarda,
SAT l :Enaz l000puan
ACT :Enaz 2l Puan
Abitur : En az 4 puan
Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası :Enaz 2 dersten
Uluslararası Bakalorya(International BaccalaureatIB) :Enaz28
Avusturya Matura Diploması (Mafura Reifezeugnis) : En çok 2
İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) :En az70

olarak belirlenen muadil belgelerden biri ile kayıt ve mezun olmaları halinde denklik başvurulan bireysel olarak
değerlendirilecektir. 20l6-20l7 eğitim öğretim yılı itibariyle, yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğenciler
yanında yurtdışında eğitim almakta iken Tiirkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapacak öğenciler de
yukanda bahsedilen kararlara tabi olacaklardır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına özel yetenek sınavı
sonuçlanna göre kayıt olan öğrencilerin yurt içindeki yfüseköğetim kurumlanna yatay geçiş başvurulannın
değerlendirilmesinde üniversiteler özel yetenek sınavı yapabileçektir. Yurt dışındaki ytiksekö$etim kurumlannda
öğenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmalan, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde
öğenci dosyası açtırmalan ve üze almalan gerekmektedir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim
almak isteyenlerin Yükseköffetim Kurulu Başkanlığı'nın internet sayfasından yurtdışı eğitim ve yurtdışında alınan
diplomaların denkliği konulanndaki güncel duyurutarı takip etmelerinde fayda görülmektedir.


