
Mete EDİZ ÇETİN Burs Fonu - BİLİM KIZI Projesi Bursu 

Mete EDİZ ÇETİN adına açılan burs fonundan BİLİM KIZI Bursu; geleceğin yaşam bilimleri alanında 

NOBEL Ödülü kazanabilecek şekilde yaşam bilimleri alanında çığır açıcı bilimsel çalışmalar yapacak 

bilim kızlarımızın desteklenmesi amacıyla 2021 yılından itibaren verilecektir. 2021-2022 Öğretim Yılı  

için burs başvuru tarihi Eylül 2021 dir. 

Burs miktarları 

2021-22 Yılı öğretim yılı TEV Bursları aşağıda verilmiştir.  

• Üniversite –lisans 9 ay * 800 TL den burs :  Yıllık    7.200 TL 

• Yüksek Lisans 9 ay *1200 TL den burs :  Yıllık  10.800 TL 

• Doktora 9 ay *1600 TL den burs :   Yıllık 14.400 TL  

Bilgi Paylaşımı 

BİLİM KIZI projesinin özü gereği, bursa başvuran kız öğrencilerin Kişisel Verilerinin Korunması 

Kanunu (KVKK) gereği açık kabul beyanları alınarak adı ve soyadı, iletişim bilgileri, okul bilgisi, 

projenin mentorluk ve etkinliklere katılımı için talep edilmektedir. 

Bilim Kızı Bursu verilen alanlar: 

• Üniversite’ de Fen-Edebiyat Fakültelerinde lisans eğitiminde Temel Bilimler alanında okuyan 

aşağıdaki bölümde okuyan öğrenciler veya 

• Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji, Astronomi 

• Aşağıdaki konularda yaşam bilimlerinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

• Biyoteknoloji, biyoinformatik, farmasötik biyoteknoloji, nanoteknoloji, ileri ilaç  

• Gıda ve beslenme bilimi, tarım ekolojisi, Biyoçeşitlilik 

• Biyomoleküler, moleküler biyoloji, hücresel biyoloji, Biobank, genetik ve ıslah 

• Organik veya inorganik kimya, biyokimya v.b, uzay kimyası ve uzayda yaşam v.b 

Başvuru Şartları 

• T.C. Vatandaşı olmak, 

• Temel Bilimler alanında lisans ve yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaparak 

bilimsel kariyer yapmaya istekli olmak 

Bursun devam etme koşulu 

BİLİM KIZI Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için; 

• Genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 2,5 ve 100 üzerinden not verilen 

üniversitelerde 70’in altına düşmemesi gerekmektedir. 

• Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca 

verilir. (Ekim-Haziran ayları arası) 

Aday Olamayacaklar 

• 15 yaşından küçükler 

• 25 yaşından büyükler 

• Hüküm giyenler veya yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, 

Başvuru aşaması  

• BİLİM KIZI başvurusu için yazdıkları komposiyonun Bilim Kızı Projesi Danışma Kurulu 

tarafından değerlendirme aşamalarını geçmesi, mülakata girmeye hak kazanması gerekmektedir. 

Sonrasında aday öğrenciler, TEV Bursuna TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar linkinden başvurabilirler.  

• Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye 

tabii tutulacaktır. TEV Bilim Kızı Burs Başvuru şartlarında belirlediğimiz kriterlerdeki 

öğrencilerimizi Mete Ediz Çetin Bilim Kızı Burs fonumuzla eşleştirilir. 

https://www.tev.org.tr/burs-yurt-ici-burslar-nasil-basvururum/tr/13

