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1. BURSUN AMACI 

 

İlim Yayma Vakfı Lisansüstü Bursu, İlim Yayma Vakfı Vakıf Senedi’nin “Madde 3 - VAKFIN GAYESİ” başlığı 

altındaki “a” maddesine istinaden belirtilen ve her derecedeki tedris müessesinde tahsil veya ihtisas 

yapan, ekonomik durumu zayıf, gayretli ve başarılı öğrencilere verilecek eğitim, ihtiyaç ve akademik 

çalışmaları teşvik etmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. LİSANSÜSTÜ BURS TÜRLERİ 

 

2.1. Yüksek Lisans Bursu  

 
Türkiye’deki üniversitelerin tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam eden 
Türk ve Uluslararası öğrencilerin başvurabileceği burs türüdür.  
 
 

2.2. Doktora Bursu 

 
Türkiye’deki üniversitelerin doktora programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam eden Türk ve 
Uluslararası öğrencilerin başvurabileceği burs türüdür. 
 

3. BURS KATEGORİLERİ VE MİKTARLARI  

 

İlim Yayma Vakfı tarafından lisansüstü öğrencilere verilecek burs türleri ve miktarları 2 kategoriden 

oluşmaktadır. 

 

BURS KATEGORİLERİ BURS MİKTARI BURS SÜRESİ 

Doktora Bursu 
 

2.250 TL 12 Ay 

Yüksek Lisans Bursu 1.500 TL  12 Ay 
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4. BURS BAŞVURU ŞARTLARI  
 

4.1. Yüksek Lisans Burs Başvuru Şartları 
 

Türkiye’deki üniversitelerin tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam eden 

Türk ve Uluslararası öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.  

• Türkiye’deki üniversitelerin herhangi bir alanda yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 

normal öğrenciliği devam etmek, 

• Başvuru tarihi itibari ile 28 yaşından gün almamış olmak (Eylül 1994 doğum yılı ve sonrası), 

• Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş ve disiplin cezası almamış olmak. 

• Yüksek lisansa kayıt yaptırmış olmak. 

• Dönem şartı; 

o Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2018 ve sonrası, 

o Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2019 ve sonrası, 

o Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2020 ve sonrası, 

• Dönem, yaş ve sicil şartlarından birini sağlamayanların başvurusu alınmayacaktır. 

 

4.2. Doktora Burs Başvuru Şartları 

 

Türkiye’deki üniversitelerin doktora programlarına kayıtlı olup normal öğrenciliği devam eden Türk ve 

Uluslararası öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.   

• Türkiye’deki üniversitelerin herhangi bir alanda doktora programlarına kayıtlı olup normal 

öğrenciliği devam etmek, 

• Başvuru tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmak (Eylül 1987 doğum yılı ve sonrası), 

• Yüz kızartıcı ya da kasti bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak. 

• Doktoraya kayıt yaptırmış olmak. 

• Dönem şartı; 

o Bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık alanlar için 2016 ve sonrası, 

o Bilimsel hazırlık veya sadece İngilizce hazırlık alanlar için 2017 ve sonrası, 

o Doğrudan ders dönemine başlayanlar için 2018 ve sonrası, 

• Dönem, yaş ve sicil şartlarından birini sağlamayanların başvurusu alınmayacaktır. 

 

5. YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

 

Başvuru esnasında yüklenmesi gereken belgeler; 

• Vesikalık fotoğraf (son altı ayda çekilmiş), 

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet), 

• Uluslararası öğrenciler için pasaport bilgileri veya oturum izni kartı, 

• Öğrenci belgesi, 

• ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınan, yabancı uyruklu öğrenciler için varsa GRE ve 

GMAT), 
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• Yabancı dil sınavı sonuç belgesi -varsa- (YDS/YÖKDİL/TOEFL, IELTS, PTA), 

• Transkript (Doktora ders döneminde olanlardan yüksek lisans, ders dönemini tamamlamış 

olanlardan doktora ders dönemine ilişkin transkript istenir, Burs almaya hak kazananlardan 

ise onaylı transkript istenir), 

• Yayını olanlar için yayının pdf formatı, 

• Gelir Beyanı (Maaş Bordrosu, SGK Dökümü, başka yerden burs alıyorsa dekont vb.) 

• İkamet Tezkeresi (yabancı uyruklu öğrenciler için), 

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devletten, tüm aile fertlerini göstermesi zorunlu), 

• Sabıka Kayıt Belgesi (E-devletten). 

Burs almaya hak kazanıldığında yüklenmesi gereken belgeler; 

• Kira Sözleşmesi (kiracı olanlar için), 

• Banka hesap numarası ve IBAN. 

 

6. LİSANÜSTÜ BURS BAŞVURU TARİHİ 

 

Lisansüstü burs başvuru ve değerlendirme takvimi tablodaki tarihler baz alınarak ilerleyecektir.  

 

 
 

 

 

7. BURS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRME AŞAMALARI 
 

İlim Yayma Vakfı lisansüstü burs başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. 

Başvurular www.iyv.org web adresindeki “Burs” başlığından başvuru gerçekleştireceğiniz burs türüne 

tıklayıp, üyelik oluşturarak gerçekleştirilmektedir.  

7.1. Ön Değerlendirme 

 

Burs başvurusu gerçekleştirilen alanla ilgili aday tarafından sisteme yüklenilecek belgelerin gerekli 

kontrollerinin yapıldığı aşamadır. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması 

durumunda burs başvurusu ön eleme ve sonrasında iptal edilecektir.  

7.2. Mülakat Daveti 
 

Ön değerlendirme sonucunda başarı ve ihtiyaç puanlarına göre adaylara mülakat davetinin gönderileceği 

aşamadır. 

7.3. Mülakat  
 

Burs başvurusu gerçekleştirilen alanla ilgili mülakat aşamasıdır. 

İŞLEMLER TARİHLER 

Başvuru Dönemi 16 Eylül - 30 Eylül 2021 

http://www.iyv.org/
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7.4. Burs Sonuçlarının İlanı 

 

Mülakat sonrasında adayların sistemde beyan etmiş oldukları bilgi ve belgelerle elde edilen puan 

sıralamasına göre e-posta, SMS ve www.iyv.org web sayfasında sonuçların ilan edildiği aşamadır. 

 

8. BAŞVURU NASIL YAPILIR 

 

Web sayfasında burs başlığında yer alan burs türü seçildikten sonra ilk etapta üyelik kaydı 

oluşturulmaktadır. Üyelik kaydı oluşturulduktan sonra başvuru sistemi üzerinden istenilen tüm bilgileri 

belgeleriyle birlikte tamamlanmalıdır.  

   

 

 

 

http://www.iyv.org/
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9. BAŞVURU ADIMLARI 

Adaylar, başvurularını tamamlayabilmeleri için 12 adımdan oluşan menü bilgilerini eksiksiz ve istenen 

şekilde doldurmalı ve “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklanmalıdır. 
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10. BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI  

 

Tüm bilgiler adaylar tarafından eksiksiz doldurulup “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra 

başvuru gönderilebilir. Başvuru gönderildikten sonra üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılamamaktadır.  

 

11. BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Başvurunun tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususların dikkat edilmesi gerekmektedir.  

• Sisteme yüklenecek eserler PDF formatında olmalıdır.  

• Başvuruda otomatik kaydetme sistemi olmakla birlikte belirli aralıklarla girilen bilgilerin “Kaydet” 
butonu aracılığıyla kaydedilmesi önerilir.  

• Başvuru kaydedilip gönder butonuna basılmadığı sürece, güvenli çıkış yapıldıktan sonra tekrar 
girildiğinde başvuruya kalınan yerden devam edilebilir.   

• Başvuruların sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için Google Chrome tarayıcısının kullanılması 
önerilir. 

• Başvuruda tüm bilgiler eksiksizce doldurulmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz 

gönderilmeyecektir.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Başvuru sisteminde yaşanabilecek kılavuzda yazılan hususlar dışında her türlü teknik soru için 
burs@iyv.org adresinden veya 0 212 511 22 90 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.  

  

 

mailto:iletisim@ilimyaymaodulleri.org

