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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

(03-04 MAYIS 2016) 

ÇALIŞMA GRUBU ELE ALINACAK KONULAR 

BURSLU ÖĞRENCİLERİ 

SEÇME VE YERLEŞTİRME 

SÜRECİ 

 

 

 

 

 YLSY başvuru şartlarının değerlendirilmesi ve yeni önerilerin sunulması, 

 YLSY kılavuzlarının hazırlanması,  

 Öğrenci seçim kriterlerinin (ALES, AGNO, Sözlü Sınav) değerlendirilerek yeni önerilerin 

sunulması, 

 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanların belirlenerek yurt dışında öğrenim görülecek alanların bu 

doğrultuda tespit edilmesi ve kontenjan dağılımlarının belirlenmesi, 

 Kurumların kontenjan taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi, 

 Öğrencilerden istenen belgelerin değerlendirilmesi (adli sicil kaydı, senet, sağlık raporu vs.), 

 Sözlü sınav komisyonlarının belirlenmesi ve komisyon üyelerinin seçimi, 

 Bu süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. 
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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

(03-04 MAYIS 2016) 

ÇALIŞMA GRUBU ELE ALINACAK KONULAR 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI DİL 

EĞİTİMİ SÜRECİ 

 

 Yurt içinde verilen yabancı dil öğreniminin verimliliğinin değerlendirilmesi, yeni yöntem ve 

hedeflerin belirlenmesi, 

 Yurt içi dil öğreniminde görülen dillere (İngilizce, Almanca, Arapça) ek olarak öğrenim 

görülebilecek (Fransızca, Çince, Rusça vb.) dillerin görüşülmesi, 

 Yurt içinde dil öğrenimi görülen okulların belirlenmesi, 

 Yurt içi dil öğrenim süresinin değerlendirilmesi, 

 Yurt dışı dil öğrenimine geçişte gerekli asgari dil puanlarının görüşülmesi, 

 Yurt içi dil başarı kriterlerinin değerlendirilmesi, 

 Yurt dışında bölgelere göre dil okullarının belirlenmesi, 

 Yurt dışı dil öğrenimi geçiş sürecinin değerlendirilmesi, 

 Yurt dışı dil okullarının belirlenmesinde gözetilecek kriterlerin tespiti, 

 Yurt dışı dil kursu ile ilgili yurt dışı temsilciliklerinin iş ve işlemlerinin görüşülmesi, 

 Yurt içi dil öğrenimi süresince ödenecek burs miktarlarının değerlendirilmesi, 

 Yabancı dil sınavları ile ilgili yaşanılan sorunların tespiti, 

 Yurt dışı dil öğreniminde çeşitliliğin (pre-sessional/pre-master) değerlendirilmesi, 

 Dil okullarıyla ilgili vize süreçlerinin görüşülmesi, 

 Yurt dışı dil okullarıyla esas öğrenim görülecek ülkeler arasındaki uyumun sağlanması, 

 Bu süreçte yaşanan tüm sorunlar ve çözüm önerileri. 
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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

(03-04 MAYIS 2016) 

ÇALIŞMA GRUBU ELE ALINACAK KONULAR 

YURT DIŞI LİSANSÜSTÜ 

ÖĞRENİM (YÜKSEK LİSANS-

DOKTORA) SÜRECİ 

 

 

 Öğrencilerin esas öğrenim aşamasında yönlendirilmesi, 

 Yurt içi danışmanların belirlenmesi ile ilgili sorunların görüşülmesi, 

 Öğrencilerin yerleştiği alan ile kabul alınan alan arasında yaşanan sorunların ele alınması, 

 Esas öğrenimde alan ve ülke değişikliği sorunlarının görüşülmesi, 

 Kabul almada yaşanılan sorunlar (vize, burs, başvuru şartları vb.), 

 Üniversitelerin belirlenmesinde gözetilecek kriterlerin görüşülmesi, 

 Esas öğrenimi zamanında bitirememe veya uzatma nedenlerinin tespiti, 

 Yüksek lisans ve doktora tezlerinin kataloglanması, 

 Tez konularının seçiminde belirlenecek stratejilerin belirlenmesi, 

 Burslu öğrenci ağı oluşturulması, 

 Esas öğrenim burs miktarlarının değerlendirilmesi, 

 MEB’in resmi burslu öğrenciler ile ilgili birimleri ve teşkilat yapısının incelenmesi, 

 Yurt dışı temsilciliklerinin yapılanması ve resmi burslu öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerde 

yaşanılan sorunların incelenmesi, 

 Yurt dışı danışmanları ile yaşanılan iletişim sorunlarının değerlendirilmesi, 

 Burslu öğrencilerin özlük haklarının incelenmesi, 

 Burslu öğrencilerin barınma sorunlarının değerlendirilmesi, 

 Resmi burslu öğrencilerin şehir ve kültür izlenimlerinin aktarılması, 

 Yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve 

çözüm önerileri. 
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ÇALIŞTAY PROGRAMI 

(03-04 MAYIS 2016) 

ÇALIŞMA GRUBU ELE ALINACAK KONULAR 

RESMİ BURSLU 

ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMI 

VE DÖNÜŞ SONRASI TAKİBİ 

 Yurda dönen öğrencilerin kurum ve kuruluşlara yerleştirilme süreçlerinin değerlendirilmesi, 

 Görev yapılan kurum ve kuruluşlarda karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, 

 Yurt dışından dönen bursiyerlerin gönderiliş amaçlarına uygun uzmanlık alanlarında istihdam edilme 

süreçlerinin değerlendirilmesi, 

 Kurum veya kuruluşların bursiyerlere dair yaşadıkları sorun alanlarının değerlendirilmesi. 

 Mecburi hizmet süresinin değerlendirilmesi, 

 Mecburi hizmet yükümlülüğünün devrinin değerlendirilmesi, 

 Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden istifa edenlerin durumlarının değerlendirilmesi, 

 Öğrenimlerini tamamlayamadan geri dönenlerin durumlarının değerlendirilmesi. 

 Atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen göreve başlamayanların durumlarının değerlendirilmesi, 

 Borçlu durumdayken gönderiliş amaçlarına uygun dereceleriyle görev talep edenlerin durumlarının 

değerlendirilmesi. 
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