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GENEL BİLGİLER

Türkiye Bursları; dünyanın farklı bölgelerindeki başarılı öğrenci ve
araştırmacılara Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde tam zamanlı
veya kısa süreli programlardan faydalanabilmeleri için verilen ve
devlet tarafından desteklenen rekabetçi bir burs programıdır.

Türkiye Burslarının amacı; ülkeler arası işbirliğini ve toplumlar
arasındaki ortak anlayışı güçlendirmeye kendini adamış
geleceğin liderlerini yetiştirmek ve bu liderleri kapsayan bir
dayanışma ağı oluşturmaktır.

Türkiye Bursları, yükseköğrenimin her
kademesindeki nitelikli uluslararası öğrencilere
sadece öğrenim bursu vermekle kalmayıp
aynı zamanda bu öğrencilerin üniversiteye
hazırlanma ve yerleştirilme süreçlerini de
kapsamaktadır.
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GENEL BİLGİLER

SAYILARLA TÜRKIYE BURSLARI

Dünya çapında
burslardan şu ana kadar
faydalanmış yaklaşık

Hâlihazırda

16 binin

150 bin
mezun

üzerinde kişiye burs
verilmektedir.

bulunmaktadır.

Her yıl yaklaşık

5 bin
yeni burs
verilmektedir.

Türkiye Burslarına
her yıl dünyanın farklı
bölgelerinden yaklaşık

150 bin

100’e

başvuru yapılmaktadır.

yakın ülkede

Türkiye Bursları mülakatları
gerçekleştirilmektedir.

Bursun sağladığı olanaklar:

ÜNIVERSITE
VE PROGRAM
YERLEŞTIRME
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AYLIK CEP
HARÇLIĞI

ÜNIVERSITE
HARCI

TÜRKÇE DIL
KURSU
(1 YIL)

SAĞLIK
SIGORTASI

BARINMA

TEK SEFERLIK
UÇAK BILETI

www.turkiyeburslari.gov.tr
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PROGRAMLAR
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GENEL BİLGİLER

BURS OLANAKLARI

BURS PROGRAMLARI

Üniversiteye ve bölüme yerleştirme
Aylık Cep Harçlığı
Lisans
düzeyinde:

Aylık 800

TL

Araştırma Bursları:
Aylık 3000

TL *

Yüksek lisans
düzeyinde: Aylık

Doktora
düzeyinde:

1100 TL

Aylık

1600 TL

Kamu Görevlileri ve Akademisyenler
İçin Türkçe İletişim Programı (KATİP):
Aylık 2000

TL **

Üniversite harcı
Türkçe dil kursu (1 Yıl)
Sağlık sigortası

Bir sefere mahsus, gidiş-dönüş uçak bileti
Üniversite eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerin kültürel ve mesleki
gelişimi de desteklenmektedir:

STAJ
OLANAKLARI

Araştırma Bursları, sadece aylık cep harçlığından oluşmaktadır.

*

Kamu Görevlileri ve Akademisyenler İçin Türkçe İletişim Programı şunları
kapsamaktadır: aylık cep harçlığı, konaklama, ulaşım masrafları, sosyal ve kültürel
faaliyetler.

TÜRKİYE BURSLARI

Lisans Burs Programı, lisans düzeyindeki başvuru sahipleri için
özel olarak tasarlanmış bir programdır. Mühendislikten sağlık
bilimlerine, beşeri bilimlerden sosyal bilimlere kadar belirlenmiş
çeşitli konu ve derslere ilgi duyan kişiler, bu programa başvurabilirler. Mevcut bölüm ve üniversiteleri görmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’nin prestijli üniversitelerinde; sosyal bilimler, beşeri bilimler, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında yüksek lisans
ve doktora düzeylerinde çeşitli programlar sunulmaktadır. Mevcut bölüm ve üniversiteleri görmek için internet sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

ÜNIVERSITE VE STK’LAR ILE
İŞBIRLIĞI İÇINDE DÜZENLENEN
SEMINER PROGRAMLARI

*
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Lisans Burs Programları

Lisansüstü Burs Programları

Barınma

KÜLTÜREL
FAALIYETLER

Türkiye Bursları; öncelikli öğrenim alanlarına bağlı olarak, her
öğrenim düzeyi, bölge ve ülke için tasarlanmış bir dizi program sunmaktadır. Adaylar Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS)
üzerinden üniversite ve akademik programlara ilişkin kılavuza
erişebilmektedir.

www.turkiyeburslari.gov.tr

9

GENEL BİLGİLER

KISA DÖNEMLI PROGRAMLAR
Başarı Burs Programı
Başarı Programı, hâlihazırda Türk üniversitelerinde kendi
imkânları ile öğrenim gören ve olağanüstü akademik
performans göstermiş öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir
programdır. Başarı Bursu Programı, sadece aylık cep harçlığını
kapsamaktadır.

UNUTMAYINIZ

Bazı bölüm ve programlar için, ek kriterler
söz konusu olabilir. Söz konusu ek kriter ve
şartlar hakkında detaylı bilgi almak için ilgili
bölümlerin internet sitelerini ve online başvuru
sayfasını kontrol ediniz.

Araştırma Bursu Programı
Araştırma Bursu Programı; uluslararası araştırmacıların ve
akademisyenlerin, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde Türk
akademisyenler ile birlikte, kendi alanlarıyla ilgili akademik
araştırma işbirliği yapabilmelerini teşvik etmek amacıyla
tasarlanmış bir programdır. Bu programa, doktora yapan veya
tez aşamasında olan doktora adayları da başvurabilir

Kamu Görevlileri ve Akademisyenler
İçin Türkçe İletişim Programı
[KATİP] (8-10 aylık)
Kamu Görevlileri ve Akademisyenler İçin Türkçe İletişim
Programı (KATİP); Türkçe öğrenmek isteyen ve Türkiye’yi
daha yakından tanımak isteyen yabancı kamu görevlileri,
diplomatlar, akademisyenler ve araştırmacılar için tasarlanmış
bir programdır.
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ADAYLAR

ADAYLAR

GEREKLİ BELGELER

Başvuru

İnternet üzerinden yapılacak başvurular için
tüm adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi
gerekmektedir:

Türkiye Burslarına başvurular internet üzerinden ücretsiz
olarak yapılabilir. Adaylar, aşağıdaki linkleri kullanılarak
başvurabilirler:

www.turkiyeburslari.gov.tr
veya
www.turkiyescholarships.gov.tr

7 Geçerli bir kimlik belgesi/kartı
7 Geçerli bir pasaport
7 Adayın yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı
7 Ulusal sınav sonuçları (varsa)
7 Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
7 Akademik not dökümleri
7 Uluslararası sınav sonuçları (seçilen program tarafından
talep ediliyorsa GRE, GMAT...vb.)
7 Dil sınavı sonuçları (seçilen program tarafından talep
ediliyorsa)
7 Araştırma konusu önerisi ve yapmış olduğunuz
çalışmalara dair yazılı bir örnek (sadece doktora
başvuruları için)

7 Türkiye Bursları için başvuru dönemleri, Türkiye
Burslarının resmi internet sitesinde duyurulur.
7 Başvurular; Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca,
Rusça, Boşnakça ve İspanyolca olmak üzere 8 dilde
yapılabilir.
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ADAYLAR

TEMEL KRİTERLER

SEÇIM SÜRECI

7 Asgari Akademik Başarı Düzeyi:

Türkiye Bursları için yapılan başvurular; adayın akademik başarısına,
müfredat dışı faaliyetlerine ve diğer mesleki yeterliklerine bağlı olarak
değerlendirilir.

◊

Lisans derecesi sahibi başvuranlar için: %70

◊

Sağlık Bilimlerinden (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık)
başvuranlar için: %90

◊

Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip
başvuranlar için: %75

7 Asgari Yaş Sınırları:
◊

Lisans programları için 21 yaşın altında olmak

◊

Yüksek lisans programları için 30 yaşın altında olmak

◊

Doktora programları için 35 yaşın altında olmak

◊

Araştırma programları için 45 yaşın altında olmak

1

ÖN İNCELEME

2

DEĞERLENDİRME

3

MÜLAKAT

Tüm başvurular; asgari akademik not, yaş sınırı, gerekli belgeler gibi
temel kriterler üzerinden incelenir.

Uygun görülen adayların başvuruları; akademik durum, önceki yeterlikler, akademik ilgi alanları, kariyer hedefleri, tercihlerinin tutarlığı, niyet mektubunun içeriği/anlaşılırlığı ve sosyal faaliyetlere katılım gibi bir
dizi kriterler üzerinden Uzman Komitesi tarafından dikkatlice incelenir.
Bu aşamadan sonra, mülakat süreci için kalifiye adayların son listesi
oluşturulur.

100’den fazla ülkeden seçilerek son listeye alınan adaylar, akademisyen
ve uzmanlardan oluşan mülakat komiteleri tarafından değerlendirilir.

Mülakatlar Nasıl Yapılır?

Nitelikli başvuru sahipleri, kendi ülkelerinde gerçekleştirilecek olan mülakatlara davet edilir. Bazı durumlarda başvuru sahipleriyle internet veya
telefon üzerinden mülakat yapılır. Mülakat komitesi, genelde en az bir
Türkiye Bursları temsilcisi ve Türk üniversitelerinden gelen bir akademik
personelden oluşmaktadır. Genelde 15-30 dakika süren mülakat, aşağıda belirtilen format üzerinden gerçekleştirilir:
7
7
7
7
7

UNUTMAYINIZ
7

Hâlihazırda Türkiye’de okuyan öğrenciler, şu an öğrenim
gördükleri düzey için başvuruda bulunamayabilirler.

7

Kısa süreli burs programları için ek başvuru şartları gerekebilir.

7

Lütfen başvuru süresi boyunca gereken şartları kontrol edin.

7

Türkiye Bursları tarafından sunulmayan programlar:
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7

İki yıllık ön lisans dereceleri

7

Sağlık bilimleri alanında uzmanlık

TÜRKİYE BURSLARI

4

SEÇİM

5

KABUL

Karşılama ve giriş
Belgelerin kontrolü
Adayın başvuru amacının öğrenilmesi
Akademik bilgi ve kariyer hedefleri
Kapanış ve aday tarafından komiteye soru sorulması

Mülakat komiteleri tarafından aday olarak belirlenen başvuru sahiplerinin mülakat sonuçları, bir seçim komitesi tarafından değerlendirilir ve
burs alacak başvuru sahiplerinin listesi oluşturulur.

Mülakatta başarılı olup burs almayı hak kazanan adaylara Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) üzerinden ve e-posta ile kabul mektubu iletilir ve
burs kabul sürecine dair bilgi verilir. Adaylar, Türkiye’ye gelmeden önce
Burs Taahhütname işlemlerini gerçekleştirir.

www.turkiyeburslari.gov.tr
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MEVCUT ÖĞRENCİLER

MEVCUT ÖĞRENCİLER
Oryantasyon Rehberi
Türkiye Burslusu öğrencilerin Türkiye’ye
gelmeden önce ve geldikten sonra
gerçekleştirmesi gereken işlemler ve genel
bilgileri içeren Oryantasyon Rehberine
www.turkiyeburslari.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Türkçe Hazırlık Eğitimi
Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde
yükseköğrenime hak kazanan öğrencilerden
Türkçe bilmeyenlere 1 yıl boyunca ücretsiz
Türkçe hazırlık eğitimi verilmektedir.
Türkçe hazırlık eğitimi, yalnızca Türkçe eğitim veren bölüm ve
programlar için değil, İngilizce ve diğer yabancı dillerle eğitim
verilen bölüm ve programlara yerleşen ve Türkçe bilmeyen bütün öğrenciler için zorunludur. Türkçe hazırlık eğitimi, öğrencilerin üniversite eğitimini görecekleri illerde bulunan Türkçe öğretim merkezlerinde (TÖMER) verilmektedir. 8 ay süren ve Haziran
ayında sona eren Türkçe hazırlık eğitimi sonrasında öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi alması beklenmektedir.

Bursluluk İşlemleri
Türkiye Burslusu öğrencilere ilişkin bursluluk işlemleri Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin;
7 aylık burs ödemeleri
7 banka işlemleri
7 sigorta primi işlemleri
7 izin işlemleri
7 akademik takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.
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MEVCUT ÖĞRENCİLER

Kültürel ve Akademik Gelişim

Uluslararası Öğrenci Akademisi

Uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Bursları kapsamında pek
çok etkinlik ve proje gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımız desteği ile Türkiye’de yükseköğrenim gören öncelikle Türkiye Burslusu olmak üzere uluslararası öğrencilerin
sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak; sivil
toplum, kültür, medya gibi alanlarda bilgi ve farkındalıklarını artırmak, öğrencilerin Türk kültür ve medeniyeti ile Türkiye’nin küresel vizyonu hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla
16 ilde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezleriyle
koordineli olarak eğitim programları yürütülmektedir.

Staj Olanakları
Türkiye Bursları, burs sahiplerinin akademik ve mesleki gelişimine destek olur. Öğrenciler, tüm sektörlerde oluşturulan staj
programlarına katılabilir. YTB, özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarıyla işbirliği içinde staj programları düzenler. Son beş yıl
içinde burs sahipleri; Türk Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT),
Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve
Türk Devlet Arşivleri gibi kurumlarda staj ve kariyer gelişimi fırsatlarından faydalanmıştır.
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MEZUNLAR

MEZUNLAR
Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Mezun Ağı

Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Programı, 2012 yılında Türkiye Burslarının kuruluşundan beri her yıl düzenlenmektedir. Bu
program; Türkiye’deki eğitim maceralarını tamamlayıp Türkiye
Mezunları ailesine katılan öğrencileri bir araya getiren bir etkinliktir. 2019 yılında 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Programı,
116’dan fazla ülkeden mezunun katılımıyla düzenlenmiştir.

Türkiye Bursları olarak, mezunlarımız ile kalıcı ilişkiler kurmanın
öneminin farkındayız ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla, Türkiye
Mezunları ile ekonomik, siyasi, kültürel ve akademik ilişkilerimizi
sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye Burslarının, 169 ülkede toplam 150 bin civarında üyeye sahip bir mezunlar topluluğu bulunmaktadır. Mezun üyeler ile bağlarımızı güçlendirmek amacıyla 60’tan fazla ülkede mezun toplantıları düzenlenmiştir. Bu
çerçevede, mezun derneklerinin kuruluşuna yönelik projeler ve
mezunlarımıza yönelik diğer örgütsel faaliyetler dünyanın her
yerinde desteklenmektedir.

Mezun Dernekleri
Türkiye Mezunlarıyla sürdürülebilir bir ilişki tesis edilebilmesi için
pek çok ülkede mezunlar tarafından gönüllü mezun dernekleri
kurulmuştur. Bu sayede, Türkiye Mezunlarının hem Türkiye hem
de birbirleriyle kurumsallaştırılmış iletişimlerine olanak tanımaktadır. Dünyanın birçok ülkesindeki Mezunlar Dernekleri aracılığıyla, programdan mezun olan öğrenciler hem akademik hem
de sosyal ilişkilerini sürdürmekte ve diğer gençleri ülkelerinde,
Türkiye’nin sunduğu eğitim olanakları hakkında bilgilendirmektedirler.
Türkiye Mezunları hakkında daha fazla bilgi için:
www.turkiyemezunlari.gov.tr
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MEZUNLAR

BAŞVURU TAKVİMİ
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURSLAR
İşlemler

Tarih

Başvuru Süreci

10 Ocak-20 Şubat

Değerlendirme Süreci

Şubat-Mayıs

Mülakat Süreci

Mart-Haziran

Sonuçların Açıklanması

Temmuz

Taahhütname ve Vize Başvuru Süreci

Temmuz-Ağustos

Öğrencilerin Türkiye’ye İntikali
Akademik Yılın Başlangıcı*

10 – 20 Eylül

*Seçilen adaylar, başvuru sonuçlarını yaz aylarında alacaklarını dikkate almalı ve
mezuniyetlerini ibraz eden belge ve diplomalarını Türkiye’ye seyahatlerinden önce temin
etmek için ülkelerinde gerekli hazırlıkları yapmalıdır.

ARAŞTIRMA BURSLARI
İşlemler

Tarih

1.Dönem Başvuruları

1 Ocak-31 Mart

1. Dönem Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Nisan

2.Dönem Başvuruları

1 Nisan-30 Haziran

2. Dönem Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Temmuz

3.Dönem Başvuruları

1 Temmuz-30 Eylül

3. Dönem Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Ekim

4.Dönem Başvuruları

1 Ekim-31 Aralık

4. Dönem Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Ocak

BAŞARI BURSLARI
İşlemler

Tarih

Başvuru Dönemi

Ekim-Kasım

Değerlendirme Dönemi

Kasım-Aralık

Sonuçların Açıklanması

Aralık

Burs programları ve bu programlara nasıl başvurabileceğiniz
hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adresleri ziyaret
edebilirsiniz:

www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr
Çağrı merkezimiz aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz:

0850 455 0982
Sorularınız için:

info@turkiyeburslari.gov.tr
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