
Telefonu (alan kodu ile)

E-Postası Bölüm:

TÜBİTAK- BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

2215-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ BURS

PROGRAMI

İ Z L E M E    F O R M U

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ

Danışman:

Programı Tahmini Bitirebileceği Tarih

Bu form bursiyerlerin danışmanları tarafından doldurulmalı ve 15/03/2015 tarihine kadar TÜBİTAK'a ulaştırılmalıdır.

BURSİYER BİLGİLERİ

Adı Soyadı Bursun Sonlanacağı Tarih 

............. / ............. / ............. ............. / ............. / .............

Fakülte Bölümü

İmza

Programa Kayıt Tarihi

Tez Aşamasında Tez Yazıyor

KAYITLI OLDUĞU

Enstitü Anabilim Dalı Bilim Dalı

Üniversite 

Formun ait olduğu öğretim yılı Formun ait olduğu yarı yıl Çalışmasının hangi aşamada olduğu

Yeterlilik

Aşamasında

Yayın Bilgi Tablosu

Yayın Türü
Hazırlık Aşamasında

(adet)

Hakem Sürecinde

(adet)

Kabul Edildi

(adet)

Yayınlandı 

(adet)

Tebliğ

Makale

Kitap

Diğer

Tez Konusu (Belli ise) :

Tez Başlığı (Belli ise) :

Üniversite:



Danışmanın Adı Soyadı :

:

:

*

*

*

*

Gelecek Dönem Yapılması Planlanan Çalışmalar

Tam burs almakta iken başka bir yerden gelir sağlamaya başlayan bursiyerlerin zamanında bilgi vermemeleri

nedeni ile kendilerine fazladan ödeme yapılmış ise, fazla ödemeleri Kurumumuza iade etmeleri gerekir.

Herhangi bir nedenle bir yarıyıl ya da daha fazla süreyle kayıt donduranlara, dondurulan süreler içerisinde

burs ödenmez. Bu durumda olanların bursiyerlik süreleri, akademik çalışmaya yeniden başlandığının ve hangi

tarihler arasında kayıt dondurulmuş olduğunun resmen belgelenmesi halinde, dondurulan süre kadar uzar.

Bursiyerin Çalışmaları Hakkında Düşünceleriniz ve Bursun Devamı İle İlgili Görüşleriniz

İmza

Tarih ………….. / …………..  / 2015

Bursiyerin akademik gelişimi, akademik danışmanına her yarıyıl sonunda BİDEB tarafından doldurulması

istenen “İzleme Formu” ile izlenir. Bursiyerliğin devamı, danışmanın bursiyerin çalışmaları hakkında vereceği

bilgilere bağlıdır. İzleme Formu’nun istenen sürede Daire Başkanlığımıza ulaşmaması halinde bursiyerin

ödemeleri durdurulur.

Bursiyerin ücretli göreve başlaması, kendi adına işyeri açması, TÜBİTAK dahil herhangi bir yerden başka bir

burs almaya başlaması, bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkması, herhangi bir nedenle kayıt dondurması,

akademik çalışmayı bırakması veya bursiyerliğinin sona ereceği tarihten önce bitirmesi vb. durumlarda, Bilim

İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'na 15 gün içerisinde yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir.


