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AMAÇ: Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşların da çalışmakta/öğrenim görmekte olan 

araştırmacıların Türkiye’ ye gelmeleri ve araştırma projelerini Türkiye de yürütmeleridir. Bu kapsamda TÜBİTAK 

Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (BİDEB) altında yürütülen araştırma/ eğitim burs programları aşağıda 

sunulmuştur. 

ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI 

1. 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı 
Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında doktora derecesi gerektiren bir işte çalışan konuk/akademik izinli bilim 

insanlarının (başvuru tarihi itibariyle en az 4 yıl süre ile bir üniversite, araştırma merkezi veya özel sektörde 

çalışıyor olması) Türkiye’ye gelmeleri teşvik edilerek, 

 Araştırma yapma, 

 Laboratuvarda çalışma, 

 Ürün geliştirme, 

 Konferans/kongre düzenleme, 

 Seminer verme, 

 Kısmi zamanlı eğitim verme, 

 Ortak proje yazma 

gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi: 

Destek Kapsamı: 

Program kapsamında Konuk/akademik izinli bilim insanlarının, Türkiye’ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri, 

Türkiye’de kalacakları sürelere göre günlük/aylık yaşam gideri katkısı ve 3-12 ay arası desteklenen bilim insanları 

için sağlık sigortası giderleri karşılanır. 

Miktarı: 

Program kapsamında TÜBİTAK BİDEB Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu’nca başvurusu kabul 

edilen konuk bilim insanlarına 2022 yılı itibari ile; 

 Türkiye’ye tek seferlik geliş ve dönüş yol giderleri, 

 3-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 150 TL/ay sağlık sigortası 

Türkiye’de kalacakları sürelere göre aşağıdaki burs miktarları 

 Konuk Bilim İnsanlarına 20.000.-TL/ay 

 Akademik İzinli (Sabbatical) gelecek başvurular için 24.000.-TL/ay; 

destek verilebilir. 

1 Aydan kısa süreli desteklerde aylık tutar 30'a bölünerek ödenecektir. 

Süresi: 

 Kısa süreli (0-1 ay) davet edilecek konuk bilim insanları için 7 gün ile 3 ay arası, 

 Uzun süreli (1 Ayın üzerinde)konuk bilim insanları veya akademik izinli (sabbatical) döneminde gelecek 

bilim insanları için 3 ay ile 12 ay arası olmak üzere TÜBİTAK tarafından bildirilen süre kadardır.  

 



  

Kimler Başvurabilir: 

 Başvuruların, konuğu davet eden TÜBİTAK’a karşı sorumlu bilim insanı tarafından yapılması, 

 Konuk bilim insanının en az 7 gün en çok 12 aylık bir süre için davet edilmesi, 

 Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay için davet edilmesi, 

 Konuk/akademik izinli bilim insanının, araştırma yapacağı üniversite, kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

davet edilmiş olması, 

 Konuk/akademik bilim insanının program kapsamında başvuru dönemi ilk günü itibariyle son 3 yıl 

içerisinde toplamda 12 aydan fazla desteklenmemiş olması, 

 Program kapsamında destek almış bilim insanları aynı kişiyi yıl içerisinde davet süresi toplamda 12 ayı 

aşmamak üzere en çok 2 kez davet edebilmesi, 

 Davet edilecek konuk/akademik izinli bilim insanının programa başvuru günü itibari ile yurtdışında 

doktora derecesi ile ilgili bir işte çalışıyor olması, 

 Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında doktora derecesi gerektiren bir işte çalışan konuk/akademik izinli 

bilim insanının başvuru tarihi itibariyle en az 4 yıl süre ile bir üniversite, araştırma merkezi veya özel 

sektörde çalışıyor olması. 

Başvuru Tarihleri: 

Programa iki’şer ayda bir olmak üzere toplam 6 dönem halinde başvuru alınmakta olup öngörülen başvuru ve 

sonuç açıklama tarihleri aşağıdaki gibidir; 

Başvuru Dönemi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi 
Sonuç Açıklama 
(Tahmini) 

1. Dönem 01 Ocak 2022 31 Ocak 2022 Nisan 2022 

2. Dönem 01 Mart 2022 31 Mart 2022 Mayıs 2022 

3. Dönem 01 Mayıs 2022 31 Mayıs 2022 Ağustos 2022 

4. Dönem 01 Temmuz 2022 31 Temmuz 2022 Eylül 2022 

5. Dönem 01 Eylül 2022 30 Eylül 2022 Aralık 2022 

6. Dönem 01 Kasım 2022 30 Kasım 2022 Ocak 2023 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2221-konuk-veya-akademik-izinli-sabbatical-bilim-insani-destekleme-p


 

2. 2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 
Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, 

alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma 

deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini 

teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 

kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine 

sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde 

sürdürebilmeleri için destek verilir. 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi: 

Destek Kapsamı: 

 Yürütücüye yönelik burs, 

 Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu, 

 Araştırma başlangıç paketi ödeneği, 

 Araştırma projesi desteği 

 Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer 

vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin 

burs giderleri) 

 Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ, 

 Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi, 

 Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği 

 Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği, 

 Mentorluk desteği, sağlanır. 

Miktarı: 

Destek Kalemi Destek 
Miktarı (TL) 

Destek Kalemi Aylık (TL) 

Araştırma Başlangıç 
Paketi Ödeneği 
Deneyimli Araştırmacı 
için 

1.000.000 ₺ Proje Yürütücüsüne Yönelik Burs 
Deneyimli Araştırmacı 

35.000 ₺ 

Araştırma Desteği (PTİ 
ve Kurum Hissesi/Genel 
Gider hariç) 

En fazla 
1.250.000 ₺ 

Proje Yürütücüsünün Varsa Eş veya 
Çocuğu İçin Aile Yaşam Gideri Bursu 

3.000 ₺ 

Proje Yürütücüsü İle Eş 
ve Çocukları İçin Yol 
Desteği 

Seyahat 
Bilet Tutarı 
(Geliş için) 

Araştırmacı Ekibinin Oluşturulması 
Desteği (Araştırma Ekibinde Yer 
Vereceği Lisansüstü Öğrencisinin Burs 
Giderleri Öğrenci Başına) 

Yüksek Lisans tam / kısmi burs (5.500 / 1.650) 
Doktora tam / kısmi burs (7.500 / 2.250) 
Doktora Sonrası Araştırmacı tam burs 
(10.000) 

    Ev Sahibi Kurum/Kuruluşa Kurum 
Hissesi/Genel Gider Ödeneği 

7.500 ₺ 

    Projede Yer Alacak Araştırmacılara 
Verilecek PTİ 

1.500 ₺ 

     Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları İçin 
Sağlık Sigortası Desteği Kişi başı 

150 ₺ 

 



  

Süresi: 

Destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 aydır. 

Kimler Başvurabilir: 

 Programa başvuracak araştırmacıların başvurunun ilk günü itibariyle yurtdışında çalışıyor olması 

gerekmektedir. 

 Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibariyle son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de 

bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu 

sürenin dışındadır. 

 Başvurunun ilk günü itibarıyla aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir. 

o Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında en az 4 yıl süre ile bir üniversitede veya kamu araştırma 

merkezinde en az öğretim üyesi, ekip lideri olarak çalışmış veya bağımsız akademik araştırma 

yürütmüş olan araştırmacılar. 

o Yurt dışında lisans sonrası en az 3 yılı özel sektör bünyesinde çalışmak şartıyla 6 yıl tam zamanlı 

araştırma deneyimi olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi 

süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda 

değerlendirilir). 

 Yukarıda belirtilen çalışma deneyimlerine sahip araştırmacıların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması 

gerekir; 

o Başvuru ilk günü itibarıyla son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan 

“En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunmak, 

o Başvurunun ilk gününden itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan 

birinde bulunan bir kurumda kesintisiz en az 12 ay çalışmış olmak. 

 QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite 

Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite. 

 Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış Dünyada En Çok Ar-

Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket. 

 Scimago Kurumlar sıralamasında sağlık - yükseköğretim - kamu - özel alt alanlarında ilk 

250 kurum. 

 En Fazla Yatırım alan Başarılı Start-Up ve Unicorn Şirketler; 

 CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve 

üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi, 

 Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 yılda en 

fazla yatırım alan ilk 1000 firma. 

 Herhangi bir kamu kurumundan destek alıp hâlihazırda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan 

araştırmacılar bu programa başvuru yapamaz. 

 OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili 

kurumların teşkilatından çıkarılmış olanlar başvuru yapamaz. 

Başvuru Tarihleri: 

Çağrı sürekli açıktır. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-a-uluslararasi-lider-arastirmacilar-programi


 

3. 2232 - B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 
Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, 

alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma 

deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere 40 yaş altındaki genç araştırmacıların yurt dışından 

Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim 

kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge 

veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik 

sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir. 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi: 

Destek Kapsamı: 

 Yürütücüye yönelik burs, 

 Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu, 

 Araştırma başlangıç paketi ödeneği, 

 Araştırma projesi desteği 

 Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer 

vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin 

burs giderleri) * 

 Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ, 

 Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi, 

 Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği, 

 Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği, 

 Mentorluk desteği, sağlanır. 

Miktarı: 

Destek Kalemi Destek 
Miktarı (TL) 

Destek Kalemi Aylık (TL) 

Araştırma Başlangıç 
Paketi Ödeneği Genç 
Araştırmacı için 

500.000 ₺ Proje Yürütücüsüne Yönelik Burs 
Genç Araştırmacı 

27.500 ₺ 

Araştırma Desteği (PTİ 
ve Kurum 
Hissesi/Genel Gider 
hariç) 

En fazla 
1.250.000 ₺ 

Proje Yürütücüsünün Varsa Eş veya 
Çocuğu İçin Aile Yaşam Gideri Bursu 

3.000 ₺ 

Proje Yürütücüsü İle 
Eş ve Çocukları İçin Yol 
Desteği 

Seyahat 
Bilet Tutarı 
(Geliş için) 

Araştırmacı Ekibinin Oluşturulması 
Desteği (Araştırma Ekibinde Yer 
Vereceği Lisansüstü Öğrencisinin 
Burs Giderleri Öğrenci Başına) 

Yüksek Lisans tam / kısmi burs (5.500 ₺/ 1.650 ₺) 
Doktora tam / kısmi burs (7.500 ₺/ 2.250 ₺) 
Doktora Sonrası Araştırmacı tam burs (10.000 ₺) 

    Ev Sahibi Kurum/Kuruluşa Kurum 
Hissesi/Genel Gider Ödeneği 

7.500 ₺ 

    Projede Yer Alacak Araştırmacılara 
Verilecek PTİ 

1.500 ₺ 

     Proje Yürütücüsü İle Eş ve Çocukları 
İçin Sağlık Sigortası Desteği Kişi başı 

150 ₺ 

 



  

Süresi: 

Destek süresi en az 24 ay, en fazla 36 aydır. 

Kimler Başvurabilir: 

 Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibariyle yurtdışında çalışıyor ve 40 yaşını 

doldurmamış olması gerekmektedir. (Kadın başvuru sahiplerinde her doğum için bir yıl ilave edilir.) 

 Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibariyle son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de 

bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu 

sürenin dışındadır. 

 Başvurunun ilk günü itibarıyla aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir. 

o Son 4 yıl içerisinde doktorasını tamamlamış ve yurt dışında en az 1 yıl doktora sonrası çalışma 

deneyimine sahip kariyerinin başında olan araştırmacılar 

o Özel sektörden başvuran araştırmacılardan en az 1 yılı özel sektörde olmak şartıyla lisans sonrası 

4 yıl tam zamanlı çalışma deneyimi olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek 

lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı 

bu kapsamda değerlendirilir). 

 Yukarıda belirtilen çalışma deneyimlerine sahip araştırmacıların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması 

gerekir. 

o Başvuru ilk günü itibarıyla son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan 

“En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunmak 

o Başvurunun ilk gününden itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan 

birinde bulunan bir kurumda kesintisiz en az 12 ay çalışmış olmak: 

 QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite 

Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 150 üniversite 

 Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış Dünyada En Çok Ar-

Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket 

 Scimago Kurumlar sıralamasında sağlık - yüksek öğretim - kamu - özel alt alanlarında ilk 

250 kurum 

 En Fazla Yatırım alan Başarılı Start-Up ve Unicorn Şirketler 

 CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve 

üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi 

 Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 yılda en 

fazla yatırım alan ilk 1000 firma 

 Herhangi bir kamu kurumundan destek alıp halihazırda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan 

araştırmacılar bu programa başvuru yapamaz. 

 OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili 

kurumların teşkilatından çıkarılmış olanlar başvuru yapamaz. 

Başvuru Tarihleri: 

Çağrı sürekli açıktır. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2232-b-uluslararasi-genc-arastirmacilar-programi


 

  

4. 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı 
2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie 

Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına göre 

yürütülmektedir. Program kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde 

gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe 

merkezi haline getirilmesi için destek verilmektedir. 

Destek Kapsamı, Miktarı: 

Destek Kapsamı: 

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım (CoCirculation2)programının amacı; alanında tecrübeli 

araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında 

yürütmelerini desteklemek, ülkemizi tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, yurda dönüş 

yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, 

uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını desteklemek, araştırmacıların kariyer gelişimlerini araştırma 

ve eğitim imkânları ile desteklemektir. 

Miktarı: 

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation2) kapsamında destek kazanan 

araştırmacılara aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma desteği sağlanmaktadır. 

Kimler Başvurabilir: 

 Başvuru yapan araştırmacı doktora diplomasına veya başvurunun son günü itibariyle alanında en az 4 yıl 

tam zamanlı yurt dışı araştırma tecrübesine sahip olmalıdır.  

 Başvuru yapan araştırmacı standart dolaşım kuralı veya esnek dolaşım kuralından birinin (dolaşım/ikamet) 

şartlarına uymalıdır. 

 Standart dolaşım kuralına göre başvuru yapacak araştırmacı başvurunun son günü itibariyle son 3 yıl 

içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olmalıdır. Bir yıl içinde toplamı yirmi günü aşmayan kısa 

süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır. Standart dolaşım kuralı, esnek dolaşım 

kuralı dışında kalan bütün başvuru sahipleri için geçerlidir.  

 Esnek dolaşım kuralına göre başvuru yapacak olan araştırmacı başvurunun son günü itibariyle son 5 yıl 

içinde 36 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş veya çalışma vb. faaliyetlerde bulunmamış olmalıdır. Bir 

yıl içinde toplamı yirmi günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışında 

tutulur. 

 Birinci Co-Circulation programından destek almış olan araştırmacılar CoCirculation2 programına başvuru 

yapamazlar. 

 Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb. amacıyla ile giden ve Türkiye’ye 

dönüşünde mecburi hizmeti bulunan araştırmacılar CoCirculation2 programına başvuru yapamazlar.  

 Hali hazırda Türkiye’ye dönmüş ve çalışmakta olan adaylar bu programa başvuru yapamazlar. 

 OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili 

kurumların teşkilatından çıkarılmış olan araştırmacılar CoCirculation2 programına başvuru yapamazlar. 

 



 

Esnek dolaşım kuralı 4 grup araştırmacı için geçerlidir. 

 Mülteci statüsündeki araştırmacılar. (Türkiye Cumhuriyeti kanunları/mevzuatı ve Cenevre konferansı 

düzenlemelerine göre mülteci statüsünde olan araştırmacılar. 

 Projelerini özel sektör veya kamu kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuran araştırmacılar. 

 Kariyerine ara veren araştırmacılar. (Son başvuru tarihi itibariyle 12 ay kariyerine ara vermiş 

araştırmacılar) 

 Türkiye’ye geri dönüş için başvuran araştırmacılar. (Esnek dolaşım kuralına uymak şartıyla en az 5 yıl 

aralıksız olarak Türkiye’de tam zamanlı araştırma amacıyla ikamet etmiş ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler 

haricinde başka bir ülkeden Türkiye’ye dönmüş veya dönecek araştırmacılar) 

Başvuru Tarihleri: 

5 yıllık program kapsamında 4 dönem çağrıya çıkılmış ve süreç tamamlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari/icerik-2236-uluslararasi-deneyimli-arastirmaci-dolasimi-destek-programi


 

ULUSLARARASI BURSLAR 

1. 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı 
Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı 

yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları 

araştırmalar için destek verilmektedir. 

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi: 

Destek Kapsamı: 

Bu program kapsamında araştırmacılara burs, Türkiye'ye geliş-gidiş yol masrafı ve sağlık sigortası desteği sağlanır. 

Miktarı: 

 Aylık burs miktarı doktora öğrencileri için 5.500 TL; doktora sonrası genç araştırmacılar için 7.500 TL'dir. 

 Seyahat giderleri (Burs başlangıcında Türkiye'ye ulaşım ve burs bitiminde dönüş biletleri) 

 Sağlık sigortası (aylık 150 TL üzerinden hesaplanarak). 

Süresi:  

Destek süresi en fazla 36 aydır. 

Kimler Başvurabilir: 

 Yabancı ülke vatandaşı olmak, 

 Son başvuru tarihi itibariyle yurt dışında yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora programına 

kayıtlı olup, doktora yeterlilik sınavını geçmiş olmak veya doktorasını tamamlamış olmak. 

 Türkiye’deki bir üniversite veya araştırma kurumundan davet yazısı almış olmak,* 

 Çalışmalarında kullanılacak dili yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek, 

 Başvuru yılının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 

*Doktorasını Türkiye’deki üniversitelerden almış olanların doktora yaptıkları üniversite dışında bir üniversiteden 

kabul almaları ve doktora tez danışmanı dışında bir akademik danışmanla çalışmalarını yürütecek olmaları 

gerekmektedir. 

 


