TÜRKİYE BURSLARI 2018
Türkiye Bursları, Türkiye Cumhuriyeti tarafından dünyanın dört bir yanındaki nitelikli uluslararası öğrencilere
verilen ve onların Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde zengin burs imkânlarıyla eğitim almalarını sağlayan kamu
kaynaklı burs programıdır. Türkiye Bursları, burs olanaklarıyla birlikte üniversite yerleştirmesini de kapsayan,
dünyadaki ayrıcalıklı burs programlarından bir tanesidir.
Türkiye Bursları; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra Türkçe öğrenimi ve araştırma
bursları gibi kısa süreli bursları da adaylara sunmaktadır.
Türkiye Bursları’nın Sunduğu Olanaklar Nelerdir?
Doğrudan üniversite yerleştirmesini kapsayan Türkiye Bursları; aylık burs ödemesinin yanında, konaklama,
genel sağlık sigortası, üniversite öğrenim harcı, Türkçe dil eğitimi ve tek seferlik geliş-gidiş ulaşım katkısı
masraflarını da karşılamaktadır. Tüm bursiyerler, 1 yıl süreli ücretsiz Türkçe hazırlık eğitiminin yanı sıra,
eğitimleri boyunca devam eden akademik danışmanlık hizmetinden de yararlanırlar.
Kimler Başvurabilir?
Burs programlarına Türk vatandaşı olmayan diğer ülke vatandaşları başvuru yapabilmektedir. Adayların farklı
burs düzeyleri için karşılamak zorunda oldukları yaş şartı aşağıdaki gibidir:
• Lisans programına başvuran adayların 01 Ocak 1997,
• Yüksek Lisans Programına başvuran adayların 01 Ocak 1988,
• Doktora Programına başvuran adayların 01 Ocak 1983,
• Araştırma Programına başvuran adayların 01 Ocak 1973 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir.
Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak adayların mezun
oldukları ya da olacakları programda sağlamaları gereken başarı oranları şu şekildedir:
• Lisans programları için 70 %
• Yüksek Lisans ve Doktora Programları için 75 %
• Tıp öğrenimi için 90 %
Ne Zaman Başvurabilirim?
Başvurular üç döneme ayrılmıştır. İlk dönem başvuruları 30 Kasım 2017’de sona ermiştir. İkinci dönem
başvuruları 5 Şubat - 5 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Üçüncü dönem başvuruları ise 16 Nisan – 27
Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ülkeler ve burs düzeylerine göre planlanmış ayrıntılı başvuru tarihleri
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/wp-content/uploads/2017/11/Calendar2018.pdf linkinde yer almaktadır.
Nasıl Başvurabilirim?
Başvurular online olarak https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ web adresinden yapılacaktır. Yalnızca online
yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
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