YUDAB Programı Hakkında Bilgi
“Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına
Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” ın Yürütme
Kurulu’nun 13.03.2019 tarihli toplantısında uygun bulunması ile birlikte Kurulumuzca
belirlenen öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasında olan devlet üniversitelerinin
araştırma görevlisi kadrolarındaki öğretim elemanlarının, en az altı ay en fazla bir yıl süreyle
tezleri ile ilgili yurt dışında araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla "Araştırma Görevlileri
için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YUDAB)" programı başvuruları başlatılmıştır.
Bu kapsamında;









T.C. vatandaşı olan, 2547 sayılı Kanın uyarınca bir devlet üniversitesinde araştırma
görevlisi olarak çalışan,
Doktora eğitimine 01.01.2016 tarihinden itibaren (eğitimin bütünleşik doktora olması
durumunda ise 01.01.2015 tarihinden itibaren) başlamış olup Kurulumuzca belirlenmiş
öncelikli alanlarda tez aşamasına geçen,
Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini son 1
Nisan 2014 tarihinden itibaren 5 yıl içinde aldığı YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM
tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en
az 65 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendiren,
Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde alan
sıralamasında %60’lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az altı ay en
fazla bir yıl süre için davet mektubu alan,
Erkek adaylar için ayrıca askerlikle ilişiği bulunmayan (Askerliği yapmış, tecil edilmiş
veya tecil edilebilecek durumda bulunmak) adaylardan,

başvuru şartlarını taşıyıp Kurulumuzca yapılacak değerlendirme neticesinde yeterliğe
sahip olduğu belirlenen en fazla 200 araştırma görevlisi programdan faydalanabilecektir.
Programdan yararlanacak araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
39.maddesi uyarınca görevlendirilecektir. Araştırma görevlilerinin alacakları aylık destek
miktarı ile gerçek yol giderini geçmemek ve gidiş-dönüşü kapsamak üzere belirlenen ulaşım
destek miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Aylık Destek (TL)

Ulaşım Destek
Gidiş Dönüş (TL)

Asya Pasifik, Kuzey
Amerika, Latin Amerika

4.500

5.500

2. Kategori

Avrupa, Orta Asya, Sahraaltı
Afrika

4.000

4.500

3. Kategori

Güney Asya, Güney
Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey
Afrika ve Balkanlar

3.500

3.500

Kategori

Bölgeler

1.Kategori

Program ile ilgili bilgilere yudab.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceği gibi Başkanlığımızın
resmi web sayfası olan http://www.yok.gov.tr adresindeki ‘Duyurular’ kısmından da
ulaşılabilecektir.

