BİLGİ NOTU
YURTDIŞI VATANDAŞLAR TEZ ARAŞTIRMA BURSU

Burs Kapsamı
Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez
aşamasına geçmek üzere olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar bu burs kapsamındadırlar.
Başvuru Alınacak Ülkeler
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Rusya ve Suudi Arabistan,
ülkelerinden birinde yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilir.
Başvuru Şartları


Türk Vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak



Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak



Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1983 ve sonrası doğmuş olmak



Doktora tez araştırma başvuruları için 01.01.1973 ve sonrası doğmuş olmak



İlgili ülkelerden birinde yüksek Lisans veya doktora programına kayıtlı olmak



Başvuru ilanında belirtilen konularda tez aşamasında olmak ya da burs ödemeleri
başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olmak

Çevirimiçi Alınacak Başvurularda İstenecek Bilgi ve Belgeler
Tüm Adaylar için:


Başvuru Formu



Nüfus cüzdanı veya pasaport



Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi



Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler

Yüksek lisans adayları için istenilen evraklar
·

Lise diploması

·

Lisans diploması

·

Lisans not belgesi ( transkript )

·

Yüksek lisans öğrenci belgesi

·

Akademik referans mektubu

·

Motivasyon/Niyet mektubu

·

Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi

Doktora adayları için istenilen evraklar
·

Lise diploması

·

Lisans diploması

·

Lisans not belgesi ( transkript )

·

Yüksek lisans diploması

·

Yüksek lisans not belgesi (transkript )

·

Doktora öğrenci belgesi

·

Yüksek lisans tezi

·

En az iki adet akademik referans mektubu

·

Motivasyon/Niyet mektubu

·

Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi

Burs Miktarı ve Süresi
Burslar 12 aya kadar verilebilir.
Burs Programı

Yüksek Lisans

Doktora

Tez-Araştırma Bursu

500 Avro

750 Avro

Başvuru Tarihleri
20 Mayıs-30 Temmuz 2018
Detaylı bilgi ve başvuru için:
www.ytb.gov.tr/yvburslari
İletişim
Tel: +90 312 218 40 50
E-Posta: yvburslari@ytb.gov.tr

