2215 GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) grants scholarships
for international students seeking to pursue a graduate degree in Turkey in the fields of Natural
Sciences, Engineering and Technological Sciences, Medical Sciences, Agricultural Sciences, Social
Sciences and Humanities.(Clinical sciences are beyond the scope of scholarship program.)
Who Can Apply
The scholarship is open to all students who want to undertake a graduate degree program in
Turkey on the following conditions:


Applicants must be 30 years old or younger for the MSc/MA programs and 35 years old or
younger for the PhD programs on the first day of the application period.



Applicants should be non-Turkish citizens. Applicants who hold dual citizenship with Turkey
are not eligible to apply.



Applicants who hold a Bachelor’s degree or who are currently enrolled in their fourth year of
college are eligible to apply for scholarship for the MSc/MA programs.



Applicants who are currently enrolled in an MSc/MA program in Turkey are also eligible for the
scholarship on the condition that they have not yet completed their third semester in the
program.



Applicants holding an MSc/MA degree or currently enrolled in a master’s program who intend
to enroll in a PhD program in Turkey are eligible to apply for the scholarship.



Applicants who are currently enrolled in a PhD program in Turkey are also eligible to apply on
the condition that they have not yet completed their six semester in the program.

Documents Required For Application
1. Application form (This form is filled electronically on the online application portal)
2. Copy of birth certificate or passport (pages of personal information)
3. Copy of Bachelor’s and Master’s degree* (If any)
4. Copy of Undergraduate and Graduate transcripts* (If any)
5. A motivation letter (Statement of purpose)
6. Curriculum vitae
7. Two reference letters
8. Certificates of achievement (if any TOEFL, IELTS, GRE, TÖMER..etc)







All of the documents must be English or Turkish. Officially translated copy of the
documents can be used in the application.
During the application, the original copies of required documents are not demanded.
However, applicants who receive the scholarship must send the original copy of
required documents in order to be able to use their scholarships.
Applications not fulfilling any eligibility criteria, lacking any of the required documents
will not be processed.
The deadline of 2014/1 Application Period is 28 February 2014.

2215 –ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Doğa Bilimleri,
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler
alanlarında, Türkiye’de tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan veya yapmak isteyen başarılı
öğrencilere burs verilecektir. (Klinik bilimler burs programının kapsamı dışındadır.) *
Kimler Başvurabilir
Burs programı, Türkiye’de lisansüstü eğitim almak isteyen ve aşağıdaki şartları sağlayan tüm
öğrencilere açıktır.


Başvuru yılının ilk günü itibariyle, tezli yüksek lisans için en fazla 30, doktora için ise 35 yaşını
doldurmamış olmak,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak (çifte vatandaşlık da dahil),



Ülkemizde yüksek lisans yapmak isteyen lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları



Türkiye’de bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en fazla 3. döneminde
bulunan yüksek lisans öğrencileri



Ülkemizde doktora yapmak isteyen yüksek lisans öğrencileri veya mezunları



Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en fazla 6. dönemde bulunan
doktora öğrencileri

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru formu (Form online başvuru sayfasında belgelerin yüklenmesi sonrasında otomatik olarak
oluşturulacaktır.)
2. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren kısmının fotokopisi,
3. Özgeçmişi ve varsa yayınlar listesi,
4. Yüksek lisans bursu için lisans, Doktora bursu için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin aslı veya
noter onaylı sureti (İngilizce ya da Türkçe)
5. İki adet referans mektubu
6. Adayın amacını, tecrübesini açıklayan bir niyet mektubu
7. Alınan sertifikalar ( eğer varsa TOEFL, IELTS, TÖMER..vb)







Sisteme yüklenen bütün belgelerin İngilizce veya Türkçe olması gerekmektedir. Resmi
kurumların yaptığı tercümeler de başvuru sırasında kullanılabilmektedir.
Başvuru esnasında, istenilen belgelerin orijinalleri sizlerden talep edilmemektedir.
Fakat, burs almaya hak kazanan adayların, burslarını kullanabilmeleri için original
belgeleri göndermeleri gerekmektedir.
Uygunluk kriterini sağlamayan veya zorunlu belgeleri eksik olan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
2014/1 Başvuru Dönemi 28 Şubat 2014 tarihinde sona ermektedir.

