
SIKÇA SORULAN SORULAR 

Soru: 2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs programına ilişkin sorularımı kime sorabilirim? 

Cevap: Sorularınızı bideb2213@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz. 

Soru: BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkalığı) adresi nedir? 

Cevap: TÜBİTAK Ek Hizmet Binası, Akay Caddesi No:6, Bakanlıklar/ANKARA 

Soru: TÜBİTAK kapsamında yurt dışı yüksek lisans bursu var mıdır? 

Cevap: Hayır, sadece doktora bursu verilmektedir. 

Soru: Başvurular ne zaman başlıyor? 

Cevap: Başvuru ilanında belirtilen tarihlerde.  

Soru: Nasıl başvuru yapabilirim? 

Cevap: Başvurular internet üzerinden, http://e-bideb.tubitak.gov.tr web 

adresinden, online olarak alınmaktadır. 

Soru: Başvuru esnasında sisteme online olarak yüklediğim belgeleri ayrıca fiziksel 

kopyalarını göndermem gerekiyor mu? 

Cevap: Hayır, sisteme yüklemeniz yeterlidir. 

Soru: Programa başvururken bir doktora kabul belgesi almış olmak gerekiyor mu? 

Cevap: Hayır, bursa hak kazandıktan sonra kabul almak için zaman verilmektedir. 

Soru: Son sınıf Lisans öğrencileri başvurabilir mi? 

Cevap: Evet, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, 

bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan 

kişiler başvuru yapabilir. 

Soru: Başvuru şartları nelerdir? 

Cevap:Başvuru şartları için program ilanını inceleyiniz.  

Soru: Şu an doktora öğrencisiyim. Başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Evet. 

Soru: Şu an doktora öğrencisiyim. Başvuru şartlarından olan yaş şartını 

sağlamıyorum. Yine de başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Hangi alanlar için burs verilmektedir? 

Cevap: Sadece program ilanında belirtilen alanlar için burs verilmektedir. Alanlar 

için ilanı inceleyiniz. 

 

Soru: Listedeki alanlar bana uymuyor. Ne yapmam gerek? 

Cevap: İlanda listelenen alanlar dışında başka alanda doktora bursu 

verilmemektedir. 

Soru: Başvuru alanları nasıl belirleniyor? Kim belirliyor? 
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Cevap: Başvuru alanları Bilim Yüksek Kurulu tarafından belirlenmiştir. 

Soru: Başvuru alanları yıllara göre değişiklik gösteriyor mu? 

Cevap: Hayır, başvuru alanları Bilim Yüksek Kurulu tarafından belirlenmiş olup 

yıllara göre değişmemektedir. 

Soru: Lisans mezuniyet notum 3.00’dan düşük, başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Hayır, mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans 

öğrenimini en az 3.00/4.00 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş 

olmak gerekiyor. 

Soru: Lisans Mezuniyet ortalamam 3.00’ın altında fakat yüksek lisans ortalamam 

3.5. Bu durumda programa başvuru şartını sağlamış oluyor muyum? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Lisans mezuniyet notu 3.00 altında olanlar için herhangi bir alternatif veya alt 

başlık yok mudur? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Lisans notum 3.00’dan yüksek ancak yüksek lisans mezuniyet notum 3.20’den 

düşük, başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Hayır, mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, tezli yüksek 

lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile 

bitirmiş olmak gerekiyor. 

Soru: Lisans eğitimi not ortalaması kuralı sadece lisans öğrencilerini mi 

kapsamaktadır? Doktora burslarına başvuracak yüksek lisans öğrencileri için de 

lisans not ortalamasının en az 3.00 olması mı gerekmektedir? 

Cevap: 3.00 lisans not ortalaması tüm başvuran adaylar için geçerlidir. 

Soru: Lisans öğrenimimi yurt dışında tamamladım. Başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Evet. 

Soru: Başvuru döneminde başvuru yapmadım. Yıl içinde herhangi bir zaman başvuru 

yapabilir miyim? 

Cevap: Hayır, sadece başvuru döneminde yapılan başvurular geçerlidir. 

Soru: Başvuru esnasında referans mektubu yüklemek zorunlu mudur? 

Cevap: Evet, referans mektubu başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken 

belgeler arasındadır. 

Soru: Başvuruda ALES sınavı için hangi puan türü dikkate alınmaktadır? 

Cevap: Eşit Ağırlık (EA) puan türü dikkate alınmaktadır. 

Soru: Ben sayısal olan bir bölüme başvuruyorum. ALES Sayısal (SAY) puanım ile 

başvuru yapabilir miyim? 

Cevap: Hayır, başvuru esnasında Eşit Ağırlık (EA) puan türü kullanılmalıdır. 



Soru: Sayısal bölüm mezunuyum. ALES Sayısal (SAY) puan türünü mü yazmam gerek? 

Cevap: Hayır, ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türü kullanılmalıdır. 

Soru: ALES yerine GRE veya GMAT kabul ediliyor mu? 

Cevap: Evet, ALES için GRE-GMAT eşdeğer tablosu için ilanı inceleyiniz. 

Soru: Başvuru esnasında verdiğim bilgileri sonradan değiştirebilir miyim? 

Cevap: Başvuru esnasında verdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamladıktan sonra 

değiştiremezsiniz. 

Soru: Başvuruların değerlendirme süreci nasıl işliyor? 

Cevap: Detaylı bilgi için ilanı inceleyiniz. 

Soru: Program kapsamında ne tür destekler verilmektedir? 

Cevap: Program kapsamında doktora eğitiminin ilk 2 yılı için burs ve belli sınırlar 

çerçevesinde okul başvuru ücretleri ödenmektedir. 

Soru: Kabul alınması gereken üniversiteye dair şartlar nedir? 

Cevap: Programa başvuru yaptığınız alan, TIMES alan bazında genel sıralamada ilk 

100 içinde olmalıdır. 

Soru: TIMES alan bazında listelere nasıl ulaşabilirim? 

Cevap:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-

subject adresinden ulaşabilirsiniz. 

Soru: Doktora kabul belgesi nasıl olmalıdır? 

Cevap: Doktora kabul belgenizde, burs programına başvuru yaptığınız alanda 

çalışacağınız, konunuz, TÜBİTAK mülakatına alındığınız alanla uygunluğu, hangi 

akademisyenle çalışacağınız, finansman destekleri vb. bilgiler bulunmalıdır. Kabul 

belgesi üniversitenin kayıt-kabul ofisi (registration office) tarafından hazırlanmış 

olmalıdır.  

Soru: Aldığım kabul belgesinin geçerli olduğunu öğrenmek için ne yapmalıyım? 

Cevap: Kabul belgenizi bideb2213@tubitak.gov.tr adresine gönderip, belgenizin 

geçerliliği ile ilgili bilgi alabilirsiniz.  

Soru: Bursa hak kazandıktan sonra ne kadar sürede geçerli bir kabul mektubu 

almam gerekiyor? 

Cevap: 1 yıl içinde. 

Soru: Bursa hak kazandığım tarihi nasıl belirlerim? 

Cevap: Bursa hak kazandıktan sonra size gönderilecek olan “Bursiyerlik Yazısı” nın 

tarihi baz alınır. 

Soru: Kabul belgesi almak için 1 yıl olan süreyi aşmış bulunuyor. Ne yapmam gerek? 
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Cevap: Verilen süre içerisinde şartları sağlayan bir kabul belgesi alamayan veya 

eğitimine başlamayanların bursiyerlikleri düşer ve bu kişiler hiç bir hak talebinde 

bulunamaz. 

Soru: Doktora kabul belgesi alma, vize alma süreçlerinde TÜBİTAK’ın sağladığı bir 

hizmet var mı? 

Cevap: Hayır, TÜBİTAK sadece doktora bursu sağlamaktadır, bunun dışındaki vize 

alma, kabul alma vb. süreçleri bursiyer kendisi takip etmelidir.  

Soru: Geçerli kabul belgesi aldıktan sonra ne kadar süre içinde doktora eğitimime 

başlamam gerekiyor? 

Cevap: BİDEB’in onayladığı geçerli bir kabul mektubu aldıktan sonra 1 yıl içinde 

eğitiminize başlamanız gerekmektedir. 

Soru: Geçerli kabul belgesi aldıktan sonra bursumu nasıl başlatabilirim? 

Cevap: BİDEB 2213 Koordinatörlüğü, aldığınız kabul mektubunun onaylandığını 

belirten e-postada size Senet ve Taahhütname belgeleri gönderecektir. Bu belgeleri 

düzenlettirmeniz gerekmektedir. 

Soru: Burs kapsamında yapılan bursiyerin yaptığı hangi harcamalar geri ödenir? 

Cevap: Bursa hak kazandıktan sonra yapılacak olan sağlık sigortası giderleri, vize 

başvuru ücreti, 1 adet TOEFL  veya IELTS, 1 Adet GMAT veya GRE masrafları belli 

koşullar altında ödenir. 

Soru: Burs kapsamında yapılan senet düzenletme ücreti olan noter ücreti geri ödenir 

mi? 

Cevap: Hayır. 

Soru: Senedi BİDEB’e ulaştırdıktan sonra bursum ne zaman başlar?  

Cevap: Doktora eğitiminizin başlayacağı tarihten önce ülkeden çıkış biletinizi 

aldıktan sonra eğitim döneminin başlangıcı gözetilerek 1 aylık bursunuz dolar 

hesabınıza gönderilir. 

Soru: Dolar hesabımı hangi bankadan açtırmalıyım? Anlaşmalı olduğunuz banka var 

mıdır? 

Cevap: Dolar hesabınızı istediğiniz bankadan açtırabilirsiniz. 

Soru: Banka bilgilerimi daha sonra değiştirebilir miyim? 

Cevap: Evet. 

Soru: Doktora eğitimimi tamamlamam gereken süre kaç yıldır? 

Cevap: Doktora eğitimini tamamlamak için bursiyere tanınan azami öğrenim süresi 

beş yıldır. 

Soru: Doktoradan mezun olduktan sonra ne zaman Türkiye’ye dönmeliyim? 



Cevap: Burs alarak doktorayı tamamladıysanız mezuniyet tarihinden itibaren 1 ay 

içinde Türkiye’ye dönmeniz gerekmektedir. 

Soru: Mecburi hizmet şartları nelerdir? 

Cevap: 2013 yılı ve sonrasında bursiyer seçilenler TÜBİTAK’ın yapacağı 

görevlendirmeye göre çalışmak durumundadır. Çalışma koşullarına dair bilgiler 

(maaş, unvan vs.) bursiyere yapılan görevlendirmeyle belli olmaktadır. 

 


