
1. e-BİDEB Başvuru formu, (İmzalı)

2. Adayın fakültesini, bölümünü ve lisans öğreniminin son sınıfında olduğunu gösteren, öğrenci işleri 

biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı, aday mezun ise lisans mezuniyet belgesinin onaylı 

sureti,

3. Adayın öğrenciliğinin başından 2014-2015 Bahar yarıyılı sonuna kadar almış olduğu dersler ile geçme 

notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli transkriptinin aslı veya onaylı sureti, 

aday mezun ise lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti, 

4. ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
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AÇIKLAMALAR

Adaylardan lisans öğrenimleri sırasında 4'lük not sistemine tabi olduklarını beyan edenlerin  mezuniyet notları, YÖK'ün 

dönüşüm tablosu esas alınarak 100'lük nota çevrilmiştir.

 

Adayların Lisans Not Ortalamalarına %50 ve ALES Puanlarına %50 ağırlık verilerek yapılan sıralamaya göre 92,000 ve 

üzeri puana sahip olan 7 kişi BURSİYER ADAYI seçilmiştir. Bu listedeki bursiyer adayları değerlendirme puanlarına 

göre sıralanmıştır.

Aşağıda istenen belgelerin tümünü tarif edildiği şekle uygun olarak 10 Aralık 2015 , saat 17:30'a kadar 

ulaştırmayanların, belgelerinin incelenmesi sonucunda koşullardan herhangi birini sağlamadıkları veya gerçeğe aykırı 

beyanda bulundukları tespit edilenlerin, üniversitesinin sistemini esas almayıp da lisans mezuniyet notunun karşılığını 

yazanlardan yeni değerlendirme puanları 92,000' in altına düşenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilecektir.

Aksi belirtilmedikçe, belgelerin onaysız fotokopileri ve internet çıktıları kabul edilmeyecektir. Aşağıda sayılan belgelerin 

aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

Son Belge Kabul Tarihi : 10 Aralık 2015,  Saat: 17.30

Gönderi Adresi            : TÜBİTAK-BİDEB  2210-A –  Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

                                      Akay Caddesi No:6 06420 Bakanlıklar/ANKARA

Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracak olanlar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan yapabilirler. 

Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur. 

 

Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi için bideb2210@tubitak.gov.tr adresini kendi e-posta 

hesaplarına tanıtmaları (kaydetmeleri) rica olunur.

ADAYLARIN GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER

*Lütfen aşağıda sayılan belgeleri aynı sıraya göre düzenleyip, katlamadan, delmeden, zımbalayıp birbirine 

iliştirmeden, sunum dosyasına koymadan tek bir zarfa /  dosyaya koyup gönderiniz veya teslim ediniz.



SIRA NO BASVURU NO AD SOYAD DEĞERLENDİRME PUANI

1 1059B281501125 SİNAN ERKAM TANDOĞAN 97,780

2 1059B281502021 BURAK HALİL 96,337

3 1059B281501140 YUSUF ABDULAZİZ YILMAZ 96,265

4 1059B281501251 MUHAMMED FATİH BALLI 95,965

5 1059B281501118 HİLAL KILIÇ 93,286

6 1059B281501901 UĞUR TOPAL 92,642

7 1059B281501301 SEÇKİN AKALIN 92,175
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