
TÜRKİYE BURSLARI 

Türkiye bursları, lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyindeki başarılı uluslararası 

öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde eğitim alması için geliştirilen karşılıksız burs 

programlarından oluşmaktadır. Türkiye bursları her yıl dünya genelinde 100 binden fazla 

başvuru almakta ve her yıl yaklaşık 5 bin yeni uluslararası öğrenciye burs tahsis etmektedir.  

 

Başvuruların sadece online olarak alındığı Türkiye bursları başvuruları 2017-2018 akademik 

yılında farklı ülke grupları için üç dönemde alınacaktır.  

 

2017-2018 Türkiye Bursları Uygulama Takvimi  

1.Dönem: Başvuru Tarihi 1 Kasım - 30 Kasım 2017 Sonuçların Duyurulması 15 Şubat 2018 

2.Dönem: Başvuru Tarihi 5 Şubat - 5 Mart 2018 Sonuçların Duyurulması 15 Mayıs 2018 

3.Dönem: Başvuru Tarihi 16 Nisan - 14 Mayıs 2018 Sonuçların Duyurulması 24 Temmuz 2018  

 

BURS PROGRAMLARI 

Lisans Bursları 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı 

Balkanlar Burs Programı 

Karadeniz Burs Programı 

Harran Burs Programı 

Türkiye-Afrika Burs Programı 

Boğaziçi Burs Programı 

Lisansüstü Bursları 

Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı 

İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı 

Kısa Dönemli Bursları  

Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) 

Araştırma Bursları 

Başarı Burs Programı 

 

 

 



BURS OLANAKLARI 

I. Aylık Burs Ödemesi 

Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık burs miktarı şu şekildedir: 

• Lisans; 700 TL 

• Yüksek lisans; 950 TL 

• Doktora; 1.400 TL 

• Araştırma; 3000 TL 

II. Barınma 

Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu 

imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı 

konaklama imkânlarını kullanabilirler.  

III. Üniversite Öğrenim Harcı 

Türkiye Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerde eğitim ücreti ödemezler. 

IV. Sağlık Giderleri 

Türkiye Burslusu öğrenciler, sağlık güvencesi altındadırlar. 

V. Türkçe Dil Eğitimi (1 Yıl) 

Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler 

Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler. 

VI. Tek seferlik Geliş-Dönüş Ulaşım Katkısı  

Türkiye Burslusu öğrencilere, Türkiye’ye ilk gelişlerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan 

sonra ülkelerine dönüşlerinde, tek seferlik bilet temin edilmektedir. Biletin öğrenci tarafından 

alınması durumunda ise bilet masrafı sonradan karşılanmaktadır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans 

programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek 

durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir. 

Adaylardan; 

• Lisans programına başvuracakların 01.01.1997, 

• Yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1988, 

• Doktoraya başvuracakların 01.01.1983, 

• Araştırma Bursuna başvuracakların (tercihen) 01.01.1973 veya daha sonrası doğumlu 

olmaları, 

• Eğitime engel bir sağlık sorunu bulunmaması şartları aranmaktadır. 



 

 Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik 

başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı 

düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü’nde yer almaktadır. 

 Ayrıca adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim 

görmemeleri gerekmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını 

kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar. 

 Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyanın bütün ülkelerinden adaylara açıktır. 

 Kısa dönemli burs programlarının ilave başvuru şartları olabilmektedir. Lütfen bu burs 

programlarına başvuru esnasında bu şartları kontrol ediniz. 

 Başvurular yalnızca internet aracılığıyla yapılmaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇİM 

-Türkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 

I. Başvuruya uygunluk ve akademik başarı 

II. Mülakat 

-Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak 

öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan ölçütlere göre belirlenir: 

• Diploma notu 

• Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA) 

• Üniversite giriş sınavı notu (varsa) 

• Bitirme sınavı notu (varsa) 

• Uluslararası sınav notu (varsa) 

• Diğer 

-Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir: 

• Lisans için %70 

• Yüksek lisans ve doktora için %75 

• Tıp öğrenimi için %90 

Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. 

Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. 

Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin 

olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Türkiye Bursları hakkında daha fazla bilgiye https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ adresinden 

ulaşabilirsiniz.  

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/

