
T.C. Paris Eğitim Ataşeliği
Eğitim Dokümanları

Fransa'da Eğitim

Burslar



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Lisans mezunu olmak
ALES’den, en az 75 almış olmak,
Yüksek lisans öğrenimi için 30 yaşından büyük olmamak,
Doktora öğrenimi için 33 yaşından büyük olmamak,
Akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “100
üzerinden 65,00" veya daha yukarıda olmak,

Başvuru şartlarıyla ilgili diğer detaylara ulaşmak için
tıklayınız.

          Yurtdışında burslu yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler eğitimleri
sonunda Türkiye’ye dönmek zorundadır. Döndüklerinde MEB bünyesinde
ya da üniversitelerde çalışabilmektedir. Öğrenciler adına öğrenim
gördükleri kurumlarda;

Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,
Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre
mecburi hizmetle yükümlü olurlar.

          YLSY (Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek
Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim
Bakanlığınca belirli şartları taşıyan öğrencileri finanse etmek amacıyla
yürütülen geniş kapsamlı bir devlet bursudur.

Burslar

Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Bursu

1. Türkiye Bursları

          MEB, öğrencilerin yurtdışında kaliteli eğitim almaları için
öğrencileri MEB bursu ile 70’ten fazla ülkeye göndermektedir. YLSY
bursu şartlarını sağlayan öğrencilerin yüksek öğrenimi süresince
tüm masrafları MEB tarafından karşılanır (Eğitim, yaşam, konaklama
vs. gibi ihtiyaçları ülkeden ülkeye değişen miktarlarda burs
ödemeleri vs.).

Öğrenim süreleri aşağıdaki gibidir:

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay

Yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl

Doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıl

Başvuru Şartları:

http://yyegm.meb.gov.tr/
http://yyegm.meb.gov.tr/
http://yyegm.meb.gov.tr/


YLSY Bursu için başvurular yılda bir kez genellikle Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının
REBUS (http://rebus.meb.gov.tr) adı verilen Resmi Burslu Öğrenci Sistemi‘nden ‘YLSY Başvuru
İşlemleri’ sayfasından yapılır.

Burs ilgili diğer detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Neler Burs Kapsamında Karşılanır?

Yurtdışında eğitim alacağınız okul ücretinizin tamamı
Aylık yaşam gideriniz 
Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleriniz
Konaklama ihtiyacınız
Sağlık masraflarınız
Sınav ücretleriniz
Kitap, kalem vb. giderleriniz

          Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan
vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını
desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları sunmaktadır. Türk
toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına
yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine
büyük katkı sağlamaktadır.

YTB Bursları

FUAT SEZGİN ÜSTÜN BAŞARI BURSU

          Yurt dışında yaşayan, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşerî
Bilimler alanında; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programından mezun olan
(mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs başvuruları tamamlanana kadar
mezun olabilecek durumda olup, bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum %80
başarılı olan vatandaşlarımız, çifte vatandaşlığı olanlar ve (mavi kart) sahipleri Fuat Sezgin
Üstün Başarı Bursları kapsamında başvuru yapabilirler. 

Burs ödül mahiyetinde bir defaya mahsus verilmektedir:

Lisans: 2.000 Avro

Yüksek Lisans: 2.500 Evro

Doktora: 3.000 Avro

http://rebus.meb.gov.tr/
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/fuat-sezgin-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/fuat-sezgin-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/fuat-sezgin-bursu.html


          Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya

da tez aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adaylar tez

araştırma burs programına başvuru yapabilirler. Bu itibarla aşağıda belirtilen alanlarda

yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez

araştırmaları değerlendirmeye alınır. 

Tez Araştırma Konuları

Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları

Uluslararası İlişkiler ve Hukuk

Göç Araştırmaları

Ayrımcılık ve Hak İhlalleri

Dini Haklar, Dini Eğitim

Avrupa ve İslam

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları

Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji Alanında Araştırmalar

YTB AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ALANLARINDA UZMANLIK BURSU

          01/01/1981 ve sonrası doğmuş olan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart

sahibi olup ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç’te, aile ve sosyal

hizmetler alanında (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji,

tıp ve doğal tıp uzmanlığı, gerontoloji vb.) eğitim almış vatandaşlar burs için başvuruda

bulunabilirler.

Burs ilgili diğer detaylara ulaşmak için tıklayınız.

          Başkanlık bursu sadece sertifika programı ücretini kapsamaktadır. Bursun azami

tutarı 10.000,00 Avro veya 10.000,00 Avroya denk gelen ilgili ülke para birimi tutarı

kadardır. Burs miktarına burs komisyonu karar verecektir. Burs ödemesi sertifika

programının uzunluğuna göre program bitiminde ya da belli aralıklarla ödenir. Bursun

devamlılığı, sertifika/eğitim programındaki devamlılığa ve başarıya bağlıdır

YURTDIŞI VATANDAŞLAR TEZ ARAŞTIRMA BURSU

Burslar yüksek lisans için 6 ay, doktora için 12 aya kadar verilebilmektedir.
Tez Araştırma Bursu miktarı yüksek lisans için 500 Avro, doktora için ise 750 Avro'dur.

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/aile-sosyal-uzmanlik-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/aile-sosyal-uzmanlik-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/tez-arastirma-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/tez-arastirma-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/aile-sosyal-uzmanlik-bursu.html
https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/burslar/tez-arastirma-bursu.html


Burs ilgili diğer detaylara ulaşmak için tıklayınız.

YTB HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU

          YTB, yurt dışında yaşayan hukuk öğrencilerinin eğitim hayatlarındaki başarılarını

desteklemek için her yıl burs vermektedir. “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu”, yurt

dışındaki yeni nesil hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalık

kazanmaları, uzmanlaşmalarının sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği tesis

ederek hukuki danışmanlık verilmesi amacıyla hazırlanmış bir burs programıdır.

          Program kapsamında yurt dışında eğitimine

devam eden lisans, yüksek lisans veya doktora

düzeyindeki hukuk öğrencilerinin, yaşadıkları

ülkelerdeki Türk toplumunun (Uluslararası Hukuk,

AB Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları

Hukuku, Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku vb.

alanlardaki) haklarına dair araştırmalar, raporlar,

makaleler, hukuki bilgilendirme ve benzeri nitelikli

çalışmalar yapması öngörülmektedir. Bunun yanı

sıra bir program dâhilinde bursiyerlerin seminerler

ve çalıştaylarda eğitim almaları ile bireysel ve grup

çalışmaları temelinde sunum vb. çalışmalar

yapmaları da beklenmektedir. Bu burs programıyla

farklı ülkelerde hukuk eğitimine yönelmiş

gençlerimizin bir araya gelmesi ve kendi aralarında

geniş bir ağ kurmaları da hedeflemektedir.

Burs süresi azami 12 aydır. (Bursiyere ilişkin 6. aydan sonra yapılacak olan değerlendirme

neticesinde yapılan çalışmaların niteliğine bağlı olarak ikinci 6 ayda bursun verilip

verilemeyeceğine Başkanlık tarafından karar verilir.)

Aylık burs miktarı ise 500 Avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarıdır.

http://www.ytb.gov.tr/hukukbursu/
http://www.ytb.gov.tr/hukukbursu/
http://www.ytb.gov.tr/hukukbursu/


Başvuru yılından önce 2 yıl Fransa'da tam zamanlı veya yarı zamanlı bir
işte çalışmış olmak 
Baba, anne veya yasal vasi tarafından başvuru yılından önce 2 yıl
Fransa'da gelir elde etmiş olmak
Başvuru yılının 1 Eylül itibariyle Fransa'da bir yıldan fazla bir süredir
(sürekli) bulunulduğunu resmi olarak kanıtlayabilmek

Devlet Bursu (CROUS)

2. Fransa Bursları

YABANCI ÖĞRENCİLERİN DEVLET BURSU HAKLARI

Başvurular ocak ayında başlar ve messervices.etudiants.gouv.fr
üzerinden yapılır. "Öğrenci Sosyal Yardım Dosyası" hazırlanıp bu
siteye yüklenir. Burs başvurusu normal şartlarda 20 Ocak-15
Mayıs tarihleri arası yapılmaktadır. Ancak Öğrenci Sosyal Yardım
Dosyası 15 Mayıs'tan sonra da messervices.etudiant.gouv.fr
adresindeki “Öğrenci sosyal dosyası talebi (DSE)” bölümünden
oluşturulabilir ancak dosyaya öncelik verilmeyecektir. Giriş için
tüm bilgiler  bu bağlantıda      bulabilirsiniz. 

Burs miktarı, ailenin geliri ve geçim standartlarına göre
hesaplandığından değişiklik göstermektedir. Bir öğrencinin,
yüksek öğreniminin tamamı boyunca en fazla 7 burs alma hakkı
vardır.

Avrupa Birliğine Üye Ülkelerden Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

Fransız makamlarınca (OFPRA-Mülteci ve Sığınmacılar Bakanlığı) tarafından tanınan mülteci
statüsüne sahip olmak,
Aynı makamlarca (OFPRA) tarafından sağlanan ikincil korumadan yararlanmak,
Andorralı olmak, daha önce prenslikte bir Fransız lisesine kayıtlı olmak,
Geçici oturma iznine ya da oturma iznine sahip olmak, Fransa'da en az 2 yıldır ikamet ediyor
olmak ve Fransa'daki ilgili bir vergi dairesine bağlı en az 2 yıl süreyle mükellef olmak.

Başka bir uyruklu öğrenci (1 Eylül'de değerlendirilen durum)

Devlet Bursu CROUS hakkında sık sorulan sorular bölümüne bu bağlantıdan      ulaşabilir ve
detaylı bilgi edinebilirsiniz.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourse-et-logement-constituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-dossier-social-etudiant-dse-bourse-sur-criteres-sociaux-et-logement-crous-2238
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-dossier-social-etudiant-dse-bourse-sur-criteres-sociaux-et-logement-crous-2238
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq-dossier-social-etudiant-dse-bourse-sur-criteres-sociaux-et-logement-crous-2238


Émile -Boutmy Bursu
          Émile-Boutmy bursu, başvurulan program için, istenen
niteliklere en uygun adaylara verilen bir mükemmellik bursudur.
Sadece Avrupa Birliği dışı öğrencileri kapsaması Türkiye’den
başvuran öğrenciler için bir avantajdır.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Şartları

Science PO (Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü) lisans ya da
yüksek lisans derecesine sahip olmak
İstenen dil yeterlilik şartlarına sahip olmak

Émile Boutmy Lisans Programı, 3 yıllık lisans eğitimi için 3,000 € ile 12.300 € arasında
değişen tutarlarda olabilir. (İstisnai olarak, College Universitaire’ in üç yılını kapsayacak
şekilde 19.000 €'ya kadar bir burs da verilebilir). 

Yüksek Lisans seviyesinde, Émile Boutmy bursu yıllık olarak 10.000 €'luk bir hibe ya da
Yüksek Lisans programlarının her biri yılı için 5.000 €'luk bir katkı olabilir.

           Burs başvuru son tarihleri genellikle lisans programlarında Mayıs ayı, yüksek
lisanslarda Ocak ayıdır (Bu tarihler değişiklik gösterebilir.).

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Eiffel Üstün Başarı Bursu
          Eiffel bursu sadece yüksek lisans ve doktora düzeyinde verilen
“Akademik üstün başarı” bursudur. Akademik açıdan en başarılı
uluslararası adaylara tahsis edilmiştir. Burs kriterleri arasında yaş
limitleri vardır ve yüksek lisans programlarında üst sınır 30 yaş,
doktora da ise 35 yaştır.

          Hukuk, ekonomi ve yönetim, siyasal bilimler, mühendislik
bilimleri ve temel bilimler (matematik, fizik, kimya ve biyoloji), nano
ve biyoteknoloji, çevre bilimleri, bilişim ve iletişim teknolojileri ve
iletişim vb. alanlarda çalışma yapan öğrencilere verilir. Başvurular
genellikle eylül-ekim aylarında başlayıp ocak ayında sona erer.

https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/boutmy.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/boutmy.html
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/boutmy.html
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel


Erasmus Mundus Programı

          Avrupa birliği eğitim Komisyonu tarafından organize
edilmiş olan Erasmus öğrenci değişim programları yüksek lisans
ve doktora düzeylerinde öğrencilere burs desteği
sağlamaktadır. Erasmus Mundus adı verilen bu burslara AB ve
AB dışından gelen öğrenciler aday olabilirler. Burslar, sosyal
bilimler, mühendislik bilimleri, temel bilimler vb. alanlarda
yüksek lisans veya doktora çalışması yapan öğrencilere tahsis
edilmekteler.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

René Seydoux Bursu
          René Seydoux burs, Akdeniz havzasında yaşayan, (Türkiye’nin
de içinde yer aldığı) on ülkenin vatandaşlarına ve/veya sakinlerine,
Science PO’da, yüksek lisans düzeyine kabul edilmek şartıyla verilir.
Burs programı Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkilere ilgi gösteren
öğrencileri hedefler.

Yüksek lisans öğrencileri için yılda 10.000 Evro hibe bedeli, harç
maliyetlerinin bir kısmını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Çalışma alanları; mimari, kültür sanat, moda tasarım, iletişim,
hukuk, dil, iktisadi ve siyasal bilimler, beşeri ve sosyal bilimler,
Finans ve ticaret işletme vb.

Başvuru süreci ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

AEFE Mükemmellik Bursu

Centrale Nantes Elite Bursu
          Birinci yılında mastıra kabul edilen, Avrupa dışındaki en iyi öğrencilere verilir.           
 Burs miktarı iki yıl için toplam 3.000 Avro'dur.

Burs hakkındaki tüm bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

          AEFE tarafından yönetilen ve yıllık 7 milyon Euro bütçeli program, her yıl yaklaşık 200
burs tahsis etmektedir. Toplamda, yaklaşık 80 farklı milletten 800'den fazla öğrenci, Fransa'da
beş yıllık zorlu eğitimlerde (genellikle yüksek lisans 2. sınıf (Master-2) seviyesine kadar
desteklenir. Fransız hükümeti tarafından finanse edilen bursa Türk öğrenciler başvurabilir. Aile
koşullarına göre üç düzeyde burs tahsis edilir:

Giriş hibesi (500 € yıllık sabit oranlı katkı ve sosyal teminat),
Mükemmellik-Büyük Oranı 1 bursu (aylık 222 € aylık ödenek),
Mükemmellik-Büyük Oranı 2 bursu (aylık 685 € aylık ödenek).

Başvuru için tıklayınız.

https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1215%20https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux.html
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1215%20https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships
https://campusbourses.campusfrance.org/#/program/1215%20https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourse-seydoux.html
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships
https://ecandidat.ec-nantes.fr/
https://ecandidat.ec-nantes.fr/
https://ecandidat.ec-nantes.fr/
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourses-excellence-major-aefe.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourses-excellence-major-aefe.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/financer/bourses-aides-financieres/bourses-excellence-major-aefe.html

