SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru: TÜBİTAK 2213-A Programı kapsamında yurt dışı yüksek lisans bursu
var mıdır?
Cevap: Program kapsamında sadece yurt dışı doktora bursu verilmektedir.
Soru: Başvurular ne zaman başlıyor?
Cevap: Program başvuruya sürekli açıktır. 365 gün başvuru yapabilirsiniz.
Soru: Başvuru esnasında sisteme online olarak yüklenen belgelerin fiziksel
kopyalarını ayrıca göndermek gerekiyor mu?
Cevap: Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir belge
gönderilmesine gerek yoktur.
Soru: Programa başvururken bir doktora kabul belgesi almış olmak gerekiyor
mu?
Cevap: Çağrı duyurusunda belirtilen alanlarda, başvuru tarihinden itibaren son
üç yılın herhangi bir yılında THE (Times Higher Education) veya QS
(Quacquarelli Symonds) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında
alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında yer alan bir
üniversitede doktora programına kabul edildiğini belgelendirme şartı
bulunmaktadır.
Soru: Son sınıf Lisans öğrencileri başvurabilir mi?
Cevap: Lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış,
bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını
tamamlamış olan kişiler başvuru yapabilir.
Soru: Şu an doktora öğrencisi olanlar başvuru yapabilir mi?
Cevap: Doktora öğrencileri başvuru şartlarını sağlamaları durumunda başvuru
yapabilir.
Soru: Hangi alanlar için burs verilmektedir?
Cevap: Sadece programın çağrı duyurusunda belirtilen alanlar için burs
verilmektedir.
Soru: Başvuru yapılan alanlar nasıl belirleniyor?
Cevap: Başvuru yapılan alanlar Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Soru: Lisans mezuniyet notu 2.50’den düşük olanlar başvuru yapabilir mi?
Cevap: Lisans öğrenimini tamamlayanlar için en az 2,50/4,00 veya 65/100
ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olma şartı bulunmaktadır.
Soru: Lisans mezuniyet ortalaması 2.50’nin altında fakat yüksek lisans
mezuniyet ortalaması 3.00’dan yüksek olanlar başvuru yapabilir mi?
Cevap: Tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için lisans eğitiminin en
az 2,50/4,00 veya 65/100 ve yüksek lisans eğitiminin en az 3,00/4 veya
76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirilmiş olması şartı bulunmaktadır.

Soru: Lisans notu 2.50’den yüksek ancak yüksek lisans mezuniyet notu
3.00’dan düşük olanlar başvuru yapabilir mi?
Cevap: Tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için lisans eğitiminin en
az 2,50/4,00 veya 65/100 ve yüksek lisans eğitiminin en az 3,00/4 veya
76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirilmiş olması şartı bulunmaktadır.
Soru: Başvuruda ALES sınavı için hangi puan türü dikkate alınmaktadır?
Cevap: Eşit Ağırlık (EA) puan türü dikkate alınmaktadır.
Soru: Sayısal olan bir bölüme başvuru yapıldığı için ALES Sayısal (SAY)
puanı ile başvuru yapılabilir mi?
Cevap: Başvuru esnasında sadece Eşit Ağırlık (EA) puan türü dikkate
alınmaktadır.
Soru: Hangi İngilizce sınav sonuç belgeleri kabul ediliyor?
Cevap: Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS ve YÖKDİL
sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak
üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan almış olmak veya bu puanlara
eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlara sahip
olmak gereklidir.
Soru: Başvuruların değerlendirme süreci nasıl işliyor?
Cevap: Program başvuruya sürekli açık olup bilimsel değerlendirme,
programın işleyişine ve başvuru tarihlerine göre periyodik olarak yapılacaktır.
Soru: Program kapsamında ne tür destekler verilmektedir?
Cevap: Program kapsamında doktora eğitiminin ilk 2 yılı için burs ve ilanda
belirtilen diğer destekler verilmektedir.
Soru: Burs kapsamında yapılan bursiyerin yaptığı hangi harcamalar geri
ödenir?
Cevap: Bursunu başlatan bursiyerlerin sadece kayıt yaptırdığı okulun başvuru
ücreti, öğrenim görülecek ülkeye ait vize bedeli ile her bir sınav türü için bir
kereye mahsus olmak üzere genel yetenek sınav ücretleri (Graduate Record
Exam, Graduate Management Admission Test vb.) ve gönderim bedelleri,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarı aşmamak kaydıyla faturası
karşılığında ödenir.
Soru: Senet belgelerini BİDEB’e ulaştırdıktan sonra burslar ne zaman başlar?
Cevap: Doktora eğitiminin başlayacağı tarihten önce ülkeden çıkış yapılması
durumunda okula kaydı yapıldığını gösteren belgenin ulaştırılması ile burs
ödemeleri yapılır.
Soru: Dolar hesabı hangi bankadan açtırılmalıdır?
Cevap: Dolar hesabı istenilen tüm bankalardan açtırılabilir.
Soru: Banka bilgileri daha sonra değiştirilebilir mi?
Cevap: Banka bilgileri istenildiği zaman değiştirilebilir.

Soru: Doktora eğitiminin tamamlanması için gereken süre kaç yıldır?
Cevap: Doktora eğitimini tamamlamak için bursiyere tanınan azami öğrenim
süresi 6 (altı) yıldır.
Soru: Doktoradan mezun olduktan sonra ne zaman Türkiye’ye dönmek
gerekiyor?
Cevap: Mezuniyet tarihinden itibaren 1 ay içinde Türkiye’ye dönmek
gerekmektedir.

