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2214-B - YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI 

(2016) 

 

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve 

Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı öğrencilerin, yurt dışında 

bulunan ortak doktora protokolü imzalanmış bir üniversitede yapacakları doktora eğitimi/araştırması 

için destek verilmektedir. (Yurt dışına 12 aya kadar araştırma yapmak için gidecek olanların “2214-A 

Doktora Öğrencileri için Yurt Dışı Araştırma Burs Programı” na başvurmaları gerekmektedir.)  

 

 

Protokol Örnekleri için aşağıdaki linklere tıklayınız.(Protokol eğitim programının uygulama 

detaylarını eksiksiz olarak (yurt içi-yurt dışı eğitim süresi, çalışma planı vs.) içermelidir. 

Hazırlanacak olan protokoller YÖK (Yükseköğretim Kurulu) mevzuatına uygun olmalıdır, bu 

nedenle ilgili YÖK mevzuatını ve güncellemelerini takip etmeniz gerekmektedir. 

 Örnek Protokol-1 

 Örnek Protokol-2 

 

YÖK’ün İlgili Yönetmeliği için tıklayınız. 

Detaylar için ilgili sekmeleri inceleyiniz. 

DESTEK KAPSAMI 

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve 

Beşeri Bilimler (*) alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurt 

dışındaki üniversitelerde, ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora 

eğitimleri/araştırmaları için destek verilmektedir.  

(Yurt dışına 12 aya kadar araştırma yapmak için gidecek olanların “2214-A Doktora Öğrencileri için 

Yurt Dışı Araştırma Burs Programı” na başvurmaları gerekmektedir.)  

(*) Bilimsel ve Teknolojik Alanlar için tıklayınız. 

 

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları 

Aylık burs miktarı, Avrupa ülkeleri için en fazla 1.700 Avro, diğer ülkeler için en çok 1.900 Amerikan 

doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak 

saptanır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları – 2016 yılı için güncellenecektir ) Ödemeler üçer aylık 

dönemlerde, bursiyerin yurt içindeki veya yurt dışındaki banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol 

giderleri (burs süresinin aralıklı kullanılması halinde en fazla iki defa yurt dışı gidiş-dönüş yol giderleri) 

TÜBİTAK tarafından karşılanır. 

 

Alınan Ek Desteğin Bildirilmesi 

 

Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TÜBİTAK'a bilgi 

vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlanmış bursiyerlere TÜBİTAK tarafından verilecek destek 

ayrıca belirlenir. 

 

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, bir doktora programına kayıtlı olduğu üniversitenin, 

ortak doktora protokolü imzaladığı yurt dışındaki üniversiteye eğitim/araştırma amaçlı gidecek 

doktora öğrencisi adaylar başvurabilir. 

Gidilecek Üniversitenin, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen, 

başvuru yılı sıralamaları dikkate alınmak üzere, aşağıda belirtilen uluslararası üniversite 

sıralaması genel listelerinden herhangi birinde yer alması gerekir. 

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214
http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ornek_protokol_1.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ornek_protokol_2.pdf
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18047
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-burs-programlari/icerik-2214a-yurt-disi-doktora-sirasi-arastirma-burs-programi
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-burs-programlari/icerik-2214a-yurt-disi-doktora-sirasi-arastirma-burs-programi
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/teknolojiKodlariUnvOgr.htm?tId=0
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2214_burs_miktarlari_2013.pdf
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Belirlenen listeler şunlardır (2016 yılı sıralamaları dikkate alınmak üzere): 

 TIMES 400 (Times Higher Education World University Rankings) 

 QS 700 (World University Rankings) 

 Shangai 500 (Academic Ranking of World Universities) 

 

Diğer Başvuru Koşulları: 

1. T.C. vatandaşı olmak 

2. Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olmak 

3. Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite arasında Ortak Doktora Protokolü imzalanmış 

olması (Akademik İş Birliği protokolleri kapsam dışıdır.) 

4. TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programından (2214/A ve 2214/B Programları) 

yararlanmamış olmak 

5. YÖK veya diğer kamu kurumlarının Yurt Dışı Araştırma Burslarının herhangi birinden son 3 

yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak TÜBİTAK Başkanlık 

Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar. 

VURU FORMLARI 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. Online başvuru formu (imzalı) 

2. Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı) 

 

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresin üzerinden yapılır. 

Başvurunun onaylanmasından sonra online Başvuru Formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyan 

Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru gününden sonra 4 iş günü içinde BİDEB'e 

postayla veya elden ulaştırılması gerekmektedir.  

  

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayanların veya belgeleri tam olmayanların veya 

istenilen belgeleri zamanında ulaştırmayanların başvuruları iptal edilir, bu durumdaki başvuru 

sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 

 

 

E-BİDEB BAŞVURUSU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

 

1. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi 

2. Doktoraya kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi 

3. Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora 

protokolünün onaylı örneği 

4. Belirlenmişse enstitü tarafından onaylı doktora tez başlığı kabul belgesi 

5. Niyet Mektubu 

6. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ile geçme 

notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgelerinin (transkriptler) 

aslı veya onaylı örneği, 

7. Doktora öğreniminin son dönemi itibariyle almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son 

ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren doktora transkriptinin aslı veya onaylı örneği 

8. Yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alınıyorsa buna 

ilişkin belge 

 

(Bu belgeler bursiyer seçilenlerden daha sonra basılı olarak istenecektir) 

 

Başvuruda Kullanılacak Formlar: 

a. 2214/B Özgeçmiş Formu 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.shanghairanking.com/index.html
http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2214b_ozgecmis_formu.doc
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b. 2214/B Doktora Tez Önerisi Formatı 

c. 2214/B Niyet Mektubu Formatı 

BAŞVURU TARİHLERİ 

 

1.Dönem: 7 – 25 Mart 2016 

2.Dönem: 5 – 23 Eylül 2016 

(başvuru formu, son başvuru günü saat 17:00 itibariyle kapatılmaktadır.) 

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Başvuru sahiplerinin, başvuru koşullarını sağladıklarını teyit etmek için ön inceleme yapılır. Başvuru 

koşullarından herhangi birini sağlamayan veya istenilen belgelerden herhangi birini yüklememiş olan 

başvuru sahiplerinin başvuruları iptal edilir. 

 

Bursiyerler, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB 

Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir. 

Bursiyerler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde 

jüri/panel/danışmanlar tarafından mülakata alınabilir. Mülakat yapılması halinde mülakata girmeyen 

kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz. 

Değerlendirme yapılırken adayların akademik nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları konular 

aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir: 

1. Adayın bilimsel yetkinliği 

2. Adayın doktora konusunun özgün değeri 

3. Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi 

4. Adayın gideceği yerin bilimsel ve teknolojik değeri 

Belirlenen ölçütler ışığında yapılan paneller ve danışman görüşleri dikkate alınarak; BİDEB 

Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca adaylar arasında sıralama yapılır. Bursa hak kazananlar 

Başkanlık olurundan sonra kesinleşir. 

Bursiyer, doktora eğitimini azami 6 yılın (12 eğitim-öğretim yarıyılı) sonunda tamamlamakla 

yükümlüdür, 6 yıllık bu süreye doktora eğitimi için yurt içinde ve yurt dışında geçirdiği bütün 

süreler dâhildir. ( Doktora öğrenimi için azami sürenin başlangıç tarihi olarak yurt içindeki 

doktora programına kayıt tarihi dikkate alınır. Ortak Protokolün imzalandığı tarih, azami sürenin 

başlangıç tarihi olarak dikkate alınmaz.) 

İZLEME FORMLARI 

 

Bursiyer 2214-B programı kapsamında eğitime başladıktan sonra her eğitim yarıyılı sonunda 

aşağıdaki belgeleri istenen biçimde ulaştırmak zorundadır. 

Çalışma Başladıktan ve Tamamlandıktan Sonra Verilecek Raporlar: 

a. Yurt İçi ve Yurt Dışı Danışmanların Görüş Yazısı 

b. Güncel Öğrenci Belgesi 

c. Transkript 

d. 2214/B İlerleme Raporu 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2214b_doktora_tez_onerisi_format.doc
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2214b_niyet_mektubu_formati.doc
http://e-bideb.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_2214b-ilerleme_raporu.doc
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İZLEME YÖNTEMİ 

 

Bursların Başlatılması 

 

Burs süresi;  24 ayı aşmamak koşuluyla,  adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre 

kadardır.  Burs,  tahsis edilen süre aşılmamak koşuluyla eğitim görülen yurt içindeki ve yurt dışındaki 

üniversiteler tarafından kabul edilecek bir eğitim takvimine göre kullanılabilir. 

 

Burs verilmesine karar verilen adayların bursları, Başkanlık olur tarihinden itibaren yürürlüğe girer; 

programın “Kural ve İlkeleri” ne aykırı olmamak koşulu ile bursiyerin belirleyeceği tarihte başlatılır. 

Bursun başlatılabilmesi için; 

a. Bursiyerin, Türkiye’deki üniversite ile ortak doktora protokolü imzalayan yurt dışındaki 

üniversite tarafından doktoraya kabul edildiğini belgelendirmesi ve ayrıntılı 

eğitim/araştırma planını BİDEB’e iletmesi 

b. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı eğitimin/araştırmanın çalıştığı kurum tarafından 

onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını ve adaya kuruluşu 

tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekleri resmi yazı ile belgelendirmesi 

c. Bursiyerlerin yurt dışına çıkmadan önce yükümlülüklerini, noterce düzenlenmiş 

“Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile belgelemeleri, 

d. Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına 

götürülmesi gerekiyor ise Etik Kurul onay belgesinin bulunması gerekir. 

e. Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır. 

Bursunu tahsis edilen süre içinde kullanmayan bursiyer hiç bir hak talebinde bulunamaz. 

Ancak bursunu kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle başlatamayan bursiyerler 

için BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından verilecek karara göre işlem 

yapılır. 

  

Yurt dışında öğrencilik için gerekli pasaport ve vize ile askerlik, Milli Eğitim Bakanlığı ve varsa bağlı 

oldukları kuruluşla ilgili işlemleri bursiyerin kendisinin yürütmesi gerekir. 

Bursların Devamı ve Ek Süre Verilmesi 

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı kapsamında verilen bursun devamlılığı bursiyerin yurt 

içindeki ve dışındaki danışman hocalarının görüşlerine ve BİDEB değerlendirme ve Destekleme 

Kurulu kararına bağlıdır. 

Bursiyerin eğitimini, TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Burs 

süresi, azami süre olup burslu süre uzatımı talep edilemez. Toplam burs süresi içerisinde eğitimini 

tamamlayamamış olan bursiyere BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararıyla burssuz ek 

süre verilebilir. Burslu ve burssuz toplam süre 36 ayı aşamaz. Burslu süre 24 aydan daha uzun 

olamaz. 

Bursun devamı, bursiyerin sürekli başarılı olmasına bağlıdır. BİDEB, bursiyerin göndermekle yükümlü 

olduğu belgeler ve danışmanlarından veya ilgili bölüm başkanlarından alacağı yazılı bilgiler ışığında 

bursiyerin çalışmalarını izler ve değerlendirir. 

Bursiyer, burs aldığı sürede mücbir haller dışında Türkiye’ye gelemez. Bursiyer, mücbir hallerde en 

çok 7 güne kadar Türkiye’de bulunabilir, bu süreyi aşan giriş-çıkışlar burstan kesilir. Mücbir haller 

dışında Türkiye’ye gelen bursiyerin bursu BİDEB kurul kararıyla kesilebilir. Bursiyer, Türkiye’ye giriş 
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çıkış tarihlerini giriş-çıkış tarihinden itibaren bir hafta içerisinde BİDEB’e pasaportun ilgili sayfasını 

ulaştırarak bildirmek zorundadır. 

 

 YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. Rapor Verme Yükümlülükleri 

Bursiyer yurt dışı eğitimi süresince aşağıdaki belgeleri aşağıda belirtilen sürelerde düzenli olarak 

BİDEB’e göndermelidir. 

a. Her dönem başında öğrenci belgesi 

b. Her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge (transkript) 

c. Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından düzenlenen ve 

onaylanan ilerleme raporları 

Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de eğitiminin/araştırmalarının gelişme ve sonuçlarını 

kapsayan yurt içindeki ve dışındaki danışmanları tarafından onaylı “Sonuç Raporu”nu, yayınlarının 

listesini ve rapor formlarını en geç bir ay içinde BİDEB’e sunmak zorundadır. 

BİDEB gerek gördüğü takdirde bursiyerlerin transkriptlerini ve ilerleme raporlarını değerlendirmek için 

danışman görevlendirebilir. 

Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve 

varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir. 

2. Doktora Eğitimini Tamamlama Yükümlülüğü 

Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve doktora eğitimini 2547 

sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen azami sürelerde tamamlamakla yükümlüdür. 

Doktora eğitimini 6 yılın sonunda tamamlayamayan bursiyer, aldığı bursları ”Yüklenme Senedi ve 

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” kurallarına göre yasal faiziyle birlikte iade etmek 

zorundadır. 

Bursiyer, doktora diplomalarının, tez savunma tutanağının ve tez özetinin onaylı bir kopyasını Kuruma 

vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır. 

3. Geri Ödeme Yükümlülükleri 

Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında ve Kurumca kabul edilmeyen başka 

bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz. Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde 

Türkiye’ye dönmeyen ve doktora eğitimini 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen azami 

sürede (azami altı yılda) tamamlayamayan ya da çalışmasını verilen destek süresinden önce 

tamamlamasına rağmen, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade 

etmeyen bursiyerlerin kendisi için yapılmış olan tüm ödemeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme 

Kurulu kararı ile ”Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” hükümlerine 

göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı 

tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına 

uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte geri alınır. 

 

4. Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri 
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Bursiyer, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alıyorsa başvuru 

esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde desteği almaya başladığı tarihten itibaren 15 

gün içinde TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür. 

Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) 

takdirde, bursiyere TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir. 

Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve 

desteklediği projelerden mali destek, telif, maaş, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer 

aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz 

tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile 

birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı 

hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda 

değildir. 

Diğer Hükümler 

1. Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı Kural ve İlkelerinde belirtilmeyen özel hallerde, 

BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararları uygulanır. 

2. Bu program kapsamında bursiyerin yükümlülüklerini ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz 

bulunması durumunda verilen burs BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu Kararı ile 

iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve 

Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır. 

3. Burs süresi içerisinde bursiyer zorunlu hallerde (sınav, ailevi ve sağlık sebepleri vb.) en çok 

7 güne kadar Türkiye’ye giriş çıkış yapabilir. Bu süreyi aşan giriş çıkışlar bursundan mahsup 

edilir. Bursiyer, Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini giriş-çıkış tarihinden itibaren bir hafta 

içerisinde BİDEB’e bildirmek zorundadır. 

 

Yürütme Kural ve İlkeler 

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama 

Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır. 

 

TÜBİTAK-BİDEB EĞİTİM BURSLARI MÜDÜRLÜĞÜ 

2214-B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Akay Caddesi No:6 

06420 Bakanlıklar / ANKARA 

Telefon No: 444 66 90 

E-mail: bideb2214b@tubitak.gov.tr 
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