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Başan Burs Programı

isxnxnnRuN TEKNi« üxivEnsirpsi nrxrönrüĞüNE

Türkiye'de eğitim alan ve aranılan şartlan taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrencinin
burslandınlmasrna yönelik olarak Başkanlığımızca yürütiilen "Başan Burs Programı"nın
başvuru siireci 19 Ekim 2017 itibariyle başlaınış olup bahse konu programın ekli duyuru metni

"www.turkiyeburslari. gov.ff " adresinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda Başan Burs Programrnrn üniversitenizdeki uluslararası öğencilere
duyurulması ve detaylı bilgilere ulaşabilmeleri adına bahse konu web sitemize
yönlendirilmeleri hususlannda gereğini saygılarımla arz ederim.

e-imzahdır
Murat KAZANCI

Başkan a.

Daire Başkanı
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Başarı Bursu Başvuruları Başladı

Türkiye'de eğitim alan ve gerekli şaıllan taşıyan belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başan Bursu
verilecektir.

Başan Bursuna başr,ıırular, 19 Ekim- 03 Kasım 20l7 tarihleri arasında kadar internet yoluyla alınacaktır.
Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve
taradığı ek belgeleri 1,tiklemek suretiyle başvurularını yapacaklardır.

Link: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.trl

Elden ya da posta yoluyla yapılan basvuruIar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başr,uran adaylara, başrurulanrun alındığına dair teyit amaçlı bildirim yapılacaklır.

Başıuru formunun eksiksiz doldurulması ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf, jpeg vb.)
sisteme yüklenmesi gerekmekledir. Aksi durumda başr,uru geçersiz sayılacaktır.

Başwru esnasında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata ya da yanlış tespit edilmesi durumunda
başrııru geçersiz sayılacakiır. Burs verildikten sonra bunun tespit edilmesi halinde ise adaya ödenen
burs miktarlan ilgili mev^Lat çerçevesinde adaydan geri tahsil edilecektir.

Başan Burslan ya|nızca ayhk burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme ya|nızca egitimin devam etti$
aylarda yapılmaktadır.

Başan Burs Programr kapsamında kabul edilen adaylara;

ı Lisans öğencilerine MOTL.

ı Yüksek lisans öğencilerine 590 TL.

ı Doktora öğencilerine 880 TL, aylık burs ödemesi yapılacaktr.

Başvuru Sartları

ı Yabancı bir ülke vatandaşı olmak ve çifte vatandaşl*lanndan biri Ttirkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
olmamak, (Exchange öğencileri başvuramazlar)

ı Türkiye'de lisans, yüksek lisans veya doktora diizeyinde en az bir akademik yıl (2 dönem) tamamlamrş
olmak (hazırlft sınıflan hariç) ve genel not ortalaması lisans öğencileri için en az 3.00 (4 üzerinden)
ve yüksek lisans, doklora öğencileri için en az3.5 (4 i2erinden) olmak,

ı Türkiye Burslan kapsamrnda (Devlet, Hükümet ve Himaye Burslan dAhil) yer alan diğer burs
programlanndan geçmişte yararlanmamış (burslan kesilenler dAhil) ve halen yararlanmıyor olmak,

ı Herhangi bir kurum veya kuruluş tarafindan verilen bir burstan hdlihazırda yararlanmıyor olmak.

Başvuru İcin Gerekli Belgeler

ı 01 Ekim 2017 tarihinden sonra alınmış bir Öğenci Belgesi (Zorunlu)

ı 01 Ekim 2017 tarihinden sonra alınmış bir Transkript (Zorunlu)

ı Geçerli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu)

ı Vesikalık Fotoğaf (Zorunlu)

ı Ulusal & lJluslararası Sınav Sonuç Belgeleri (Olması halinde)

ı Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Olması halinde)
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