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İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV), 2022-2023 eğitim 
ve öğretim yılında, tarım, gıda, gastronomi veya gastroekonomi alanlarına yönelik araştırma 
yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini destekliyor. 

Kuruluş amacı tarım, hayvancılık ve gıda sektörü ile bu sektörlere dayalı sanayinin dengeli bir 
şekilde büyümesi ve gelişmesi olan BORSAV, bu burs programıyla ilgili sektörlere yönelik
ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve toplumsal araştırmaların sayısı ve
niteliğinin artmasını hedefliyor.

Kontenjan ve Tutarlar:
   • 5 Tezli Yüksek Lisans 
   • 7 Doktora
Öğrencisine,
   • Yüksek lisans için aylık 600,00TL,
   • Doktora için aylık 1.000,00TL 
eğitim bursu desteği 

Ödeme Dönemi
Ekim 2022-Haziran 2023 arası için 9 ay süreyle 3 ayda bir, 3. ayın sonunda
(İlk ödemenin 30 Aralık 2022’de yapılması öngörülmektedir.)

Burs Başvuru Koşulları:
• Üniversitelerin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri veya ilgili diğer enstitülerinin tezli yüksek 
lisans/doktora programlarında eğitim görüyor olmak
• Onaylanan/planlanan tez konusunun tarım, gıda, gastronomi veya gastroekonomi
konularından en az birini kapsıyor olması 
• Programın öngörülen eğitim süresi içinde olup uzatmaya kalmamış olmak
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Gerekli Belgeler:
    • Özgeçmiş
    • Devam edilen (yeni kaydolanlar için en son bitirilen) programın not dökümü
    • Başvuru Formu (indirmek için QR kod)
    • Niyet Mektubu (kariyer planınız, araştırmanızın hedefi ile literatüre ve bu burs
programındaki alanlara katkısını içerecek şekilde)
    • Danışman/Öğretim Üyesi Referans Mektubu (Atandı ise tez danışmanı referans mektubu 
tercih sebebidir.)

Bursiyerin Yükümlülükleri:
    • Burs süresince 3 ayda bir gelişme raporu sunmak (araştırma konusuna ilişkin çalışmanın 
seyri, yapılan literatür taraması, ulaşılan ilk bulgular gibi konuları içerecek şekilde)
    • Dönem başlarında öğrenci belgesi ibraz etmek

Başvuru Değerlendirme:
Sadece eksiksiz sunulmuş olan belgeler üzerinden program hedeflerine en uygun başvuru 
sahipleri belirlenecektir.
Ege Bölgesi’nin tarımsal üretimi ve gastroekonomisine yönelik araştırmalar öncelikli olacaktır.
Gerekli görülmesi halinde oluşturulacak kısa listedeki adaylar mülakata çağırılabilirler. 
Burs almaya hak kazananlara yukarıdaki yükümlülükleri içeren taahhütname imzalatılacaktır.
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Son Başvuru:
22 Aralık 2022, Perşembe

Sorular ve Başvuru Belgeleri için
bilgi@borsav.org.tr  

BORSAV beklenen nitelikte başvuru olmaması halinde ilan edilen kontenjanı
kullandırmama hakkını saklı tutar.


