
Uluslararası Baxter Burs Programı 
Baxter International Foundation, istenen nitelikleri karşılayan Baxter çalışanlarının, eğitimlerini 
kolej veya meslek yüksek okul programları bünyesinde sürdürmeyi planlayan çocuklarına destek 
olmak amacıyla rekabetçi ve liyakata dayalı bir burs programı oluşturmuştur. 

Burs tutarı 3.000 ABD dolarıdır. 

Bu program şirketlere, vakıflara, derneklere ve bireylere yönelik burs ve diğer eğitim destek 
programlarının tasarımı ve yönetimi alanında ülkenin en büyük kuruluşu olan Scholarship 
America® tarafından uygulanmaktadır. Bireysel programlara uygunluk kriterleri tamamen 
sponsorun takdirine bağlı olarak belirlenir. Uygun görülen başvurular, Scholarship America’nın 
değerlendirme ekibi tarafından incelenir. Burslar ırk, renk, mezhep, din, cinsel yönelim, cinsiyet, 
engellilik, mali gereksinim veya ulusal köken gözetilmeksizin verilir. 

Uygunluk Kriterleri 
Uluslararası Baxter Burs Programı’na başvuran adaylar: 

• Baxter tarafından belirlendiği gibi, Baxter International Inc.’in mevcut olarak istihdam 
ettiği aktif bir çalışanının (Legacy Hill-rom çalışanları dahil) bakmakla yükümlü olduğu*, 
vasilik yaptığı, evlenmemiş ve biyolojik çocukları veya yasal yollarla evlat edinmiş 
çocukları veya uygun üvey çocukları olmalıdır. Çalışan, Baxter’ın Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki bir lokasyonunda veya uluslararası iştiraklerinden birinde istihdam 
edilmeli veya yurt dışındaki bir Baxter iştirakinde görevlendirilmiş bir Amerikan 
vatandaşı olmalıdır. Çalışan, Baxter tarafından belirlendiği gibi, son başvuru tarihi 
itibarıyla en az iki (2) yıl boyunca tam zamanlı veya düzenli olarak yarı zamanlı görevini 
tamamlamış olmalıdır. Emekli olan çalışanların çocukları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
*Bakmakla yükümlü olunan çocuk, bir çalışanın biyolojik çocuğu veya yasal yollarla evlat edinmiş çocuğu veya vasilik 
yaptığı çocuğu; eşi yasal velayet sahibi olan veya birinci derecede mali destek sağlayan bir çalışanın üvey çocuğu; veya 
yasal velayet sahibi olan veya birinci derecede mali destek sağlayan hayat arkadaşının çocuğu olarak tanımlanır. 
 

• Bursun verileceği akademik yıl süresince üst orta veya lise eğitiminin son yılında eğitim 
gören son sınıf öğrencisi/üst orta okul mezunu veya akredite edilmiş bir kolej, üniversite 
veya mesleki ve teknik/politeknik bir kurum bünyesindeki bir bölümün tam zamanlı* bir 
lisans programına kayıt olacak olan veya kayıt olmayı planlayan lisans öğrencisi olmalıdır. 
*Tam zamanlı eğitim, önümüzdeki akademik yılın tamamına yönelik tam zamanlı kayıt olarak tanımlanır. 
 

• Başvuru sırasında 24 yaş veya altı olmalıdır. İsrail'den başvuracak olan adaylar için bu 
sınır 28 yaşa kadardır. 
 

Genel Müdür Yardımcısı ve daha üst düzeydeki çalışanların ve emekli olan çalışanların çocukları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Burs Tutarı 
Başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde öğrenci, 3.000 ABD doları tutarında burs 



alacaktır. Bu program son derece rekabete dayalı olup uygun görülen adayların yalnızca ilk 
%25’i burs almak üzere seçilecektir. Yapılan başvuruların nitelikli olması koşuluyla, burslar her 
bir bölge [Kuzey ve Güney Amerika (Kıta Amerikası); Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA); Asya-
Pasifik (APAC)] için alınan başvuru sayısıyla doğru orantılı olarak verilecektir. 

Burs ödemelerinin süresi, hangisi önce gerçekleşirse, ilave üç yıla kadar veya lisans derecesi 
(veya dengi) alınana kadar uzatılabilir. Süre uzatma; uygunluk koşullarının sağlanmasına, bir 
bölümün tam zamanlı bir ders programında gösterilen yeterli akademik performansa ve 
programın Baxter International Foundation tarafından devam ettirilmesine bağlıdır. 

ABD Harp Okulu’nda eğitim gören ve başvurusu olumlu değerlendirilen öğrenciler, 3.000 ABD 
doları tutarındaki burstan yalnızca bir kere faydalanacaktır. 

Burs almayan adaylar, uygunluk koşullarını karşıladıkları sürece her yıl burs başvurusunda 
bulunabilirler. 

Burs, yalnızca lisans eğitimine yönelik olup sadece nitelikli eğitimle ilgili harcamalar (okul 
harçları, ücretler, kitaplar ve gerekli okul gereçleri) için kullanılabilir. 

Alıcıların Seçilmesi 
Burs alıcıları, aşağıdaki noktalar dikkate alınarak seçilirler: 

• Transkript 
• İspat edilmiş liderlik ve okul ve topluluk faaliyetlerine katılma durumu 
• Üstün başarı 
• Eğitim ve kariyerle ilgili amaç ve hedeflerin bildirimi 
• Olağan dışı kişisel veya ailevi koşullar 

 
Mali gereksinim dikkate alınmaz. 
 
Alıcılar, Scholarship America tarafından seçilirler. Baxter International Foundation veya Baxter 
International Inc. yetkilileri veya çalışanları seçme sürecine asla dahil olmazlar. Programa 
başvuran adayların bir kısmı bursiyer olarak seçilecektir. Tüm başvuru sahipleri, verilen kararı 
kesin olarak kabul ederler. 

Bildirim 
Başvuru sahiplerinin tamamına Haziran ayında e-posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Bursiyerler, 
burs ödeneğini kabul etmeli ve kayıtlarını doğrulamalıdır. 

Bursların Ödenmesi 
Scholarship America burs ödemelerini Baxter International Foundation adına yönlendirir. 
Ödeme bir taksit halinde gerçekleştirilir. 



Scholarship America, ABD, Kanada ve Porto Riko’daki burs alıcıları için okullara ödenecek 
bursları tahsis eder. Okul kaydı ispat edildikten ve havale formu alındıktan sonra burs tutarları, 
ABD dışında yaşayan tüm bursiyerlere banka havalesiyle gönderilir. 

İstenilen Belgeler 
Başvurunuz kapsamında aşağıdaki belgeleri yüklemeniz gerekmektedir: 

• Alınan notları gösteren güncel ve eksiksiz bir transkript. Not raporları kabul edilmez. 
Transkriptlerde öğrencinin adı, okulunun adı, her bir derse ilişkin notları ve kredi saatleri 
ve her bir dersin alındığı dönem bilgisi yer almalıdır. 
 
NOT: SAT veya ACT sınavından aldığınız puanları sunacaksanız ve bu puanlar lise 
transkriptinizde bulunmuyorsa söz konusu sınav puanlarının resmi bir nüshasını ayrı ayrı 
yüklemeniz gerekecektir. Kolej transkripti yüklüyorsanız bu puanlar gerekli değildir. 

• ABD Dışında Yaşayan Öğrenciler: Eğitim sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle ABD ve 
Kanada dışındaki ülkelerden başvuran adaylar, aşağıdaki belgeleri sağlamalıdır: 
• İngilizce olmayan tüm belgelerin İngilizce çevirileri 
• Geçmiş dört yıla ait aşağıdaki eğitim belgelerinin okunaklı fotokopileri: 

• Transkript (not çizelgesi) 
• Alındıysa orta okul yeterlilik belgesi/diploması/tasdiknamesi ve 
• Akademik sınav sonuçları 

 
İstenilen tüm belgeleri Programın Son Başvuru Tarihine kadar elektronik ortamda ibraz 
etmemeniz durumunda başvurunuz eksiksiz olarak değerlendirilmeyecektir. 

Programın Son Başvuru Tarihi 
Başvurular en geç 16 Mart 2023 tarihinde saat 15:00’e (Merkezi Saat) kadar online olarak 
iletilmelidir.  

 


