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PROGRAM
KODU-ADI

TÜBİTAK-2211/B-YURTİÇİ SOSYAL BİLİMLERE GEÇİŞ
DOKTORA BURS PROGRAMI

PROGRAMIN
AMACI

Yurt İçi Lisansüstü burs programının amacı; Türkiye’de
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler,
Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde tezli
yüksek lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek
lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri
destekleyerek;
1. Bilim insanlarının yetişmesine,
2. Ülkemizin önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara
yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine,
3. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için tezli yüksek
lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans
sonrası doktora yapılmasına,
4. Öğrenimi sırasında yapılan tez çalışmalarının
sanayiyle/sektörlerle etkileşim içerisinde yürütülmesine,
5. Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji
Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı
öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında tezli yüksek
lisans/lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans
sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla
nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçişine,
katkı sağlamaktır.

KİMLER
BAŞVURABİLİR

Genel koşullar:
a) Bu programa, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da
dâhil olmak üzere başvuru için aranan koşulları sağlayan
tüm lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans
sonrası doktora öğrencileri başvurabilir.
b) Yüksek Lisans Öğrenimini tezsiz yapanlar doktora burs
programına başvuru yapamaz.
c) Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri
alanlarında lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek
lisans sonrası doktora eğitimi yapanlar başvuru yapamaz.
ç) Sanatta yeterlik öğrenimi görenler başvuramazlar.
d) Hazırlık sınıfları hariç en az 10 (on) yarıyıl süreli Tıp, Diş
Hekimliği, Veteriner Fakülteleri ve Eczacılık diplomasına
sahip adaylarda doktora bursu için tezli yüksek lisans
diploması aranmaz, ancak bu kişiler değerlendirme puanı

2

hesaplanırken lisans mezunu olarak dikkate alınırlar.
e) Yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen
kişiler Bursiyer olarak ilan edilmiş olsalar dahi, ayrıca bir
uyarıya gerek olmaksızın bursiyerlik hakları iptal edilir,
varsa ödenmiş burslar yasal faiziyle birlikte geri alınır.
Aşağıdaki şartları sağlayanlar programa başvuru
yapabilir:
a) T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart
sahibi olmak,
b) Doktora derecesi veren bir programda kayıtlı olmak,
c) Eğitiminin en geç 6.(altıncı) döneminde kayıtlı olmak,
ç) Bütünleşik doktora programında kayıtlı adaylar için lisans
mezunu olmak, normal doktora programında kayıtlı adaylar
için tezli yüksek lisans mezunu olmak,
d) Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak.
(Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler
başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan
bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.)
e) Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanlarına Geçiş Teşvik Bursu
için üniversiteye yerleştiği bölüm için kabul edilen
yerleştirme puan sıralamasında ek puan olmaksızın ilk
50.000 (elli bin) içinde olup lisans eğitimini Doğa Bilimleri,
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal
Bilimlerde tamamlamış ve BİDEB Yürütme Komitesi’nin
önerisi ile Başkanlık tarafından belirlenen Sosyal ve Beşeri
Bilimler alanlarında doktora derecesi veren bir programda
kayıtlı olması.
BURS MİKTARI

Burs:  Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere
uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt içinde yaşam
giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen
miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.
Ek Destek: Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim
bursları ile beraber verilen destek.
Teşvik Bursu:
Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan
tezli yüksek lisans öğrencilerine,
Öncelikli alanlarda eğitim alan ve tez çalışmasını öncelikli
alanlarda yapan/yapacağını taahhüt eden lisans sonrası
bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora
öğrencilerine,
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Sanayiye yönelik alanlarda eğitim alan ve tez çalışmasını
sanayiye yönelik alanlarda yapan/yapacağını taahhüt eden
lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası
doktora öğrencilerine,
Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji
Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapmış sosyal
ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek lisans, lisans
sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası
doktora, öğrenimi yapan öğrencilere,
teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve
süreyle yapılan aylık ödeme.
BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü
içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek
suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve
Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye
dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde
de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler
Burs miktarları tablosu güncellenerek bu sayfada ilan
edilecektir.

BAŞVURU
DÖNEMİ

WEB SAYFASI

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen
programlara başvurular bu ilanda belirtilen tarihlerde
http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.
web sayfası

