
Telefonu (alan kodu ile) Danışman:

E-Postası

Lütfen arka sayfaya geçiniz.

Kitap

Diğer

Tebliğ

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

Yayın Türü
Hazırlık Aşamasında

(adet)

Hakem Sürecinde

(adet)

Bilim Dalı

Tez Konusu :

Tez Başlığı (Belli ise): 

Üniversite:

Yayınlandı

(adet)

Kabul Edildi

(adet)

Makale

Fakülte Bölümü

Ders Almakta

Yeterlilik Aşamasında

Enstitü Anabilim Dalı

KAYITLI OLDUĞU

Bursiyer Adı Soyadı Bursun Sonlanacağı Tarih 

Üniversite 

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

YAYIN BİLGİ TABLOSU

Bölüm:

İmza

Programa Kayıt Tarihi

Tez Aşamasında Tez Yazıyor

TÜBİTAK- BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

2215-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI

İLERLEME   RAPORU

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ

Programı Tahmini Bitirebileceği Tarih

Bu form bursiyerlerin danışmanları tarafından doldurulmalı ve bahar dönemi için 31 Mart 2017 ve güz dönemi için 30 Ekim 2017 tarihine kadar 

"TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'na TÜBİTAK Ek Hizmet Binası Akay Cad. No:6 Bakanlıklar  / ANKARA" adresine iletilmelidir.



Gelecek Dönem Yapılması Planlanan Çalışmalar
(Ek belge ya da çalışma var ise raporun eki olarak sunulabilir)

Bursiyerin Çalışmaları Hakkında Düşünceleriniz ve Bursun Devamı İle İlgili Görüşleriniz 
(Ek belge ya da çalışma var ise raporun eki olarak sunulabilir)



Danışmanın Adı Soyadı :

İmza :

Tarih : ………….. / …………..  / 2017

*

*

*

*

*

*

*

Bursiyelerin, bildirilmek kaydıyla, her yıl bir ay süre ile bursu kesilmeksizin Türkiye dışına çıkışı mümkündür. Eğitim veya 

araştırma ya da mücbir sebepler nedeniyle bursiyerlerin 1 aydan daha fazla süre ile yurt dışında kalması sonucunu yaratan 

durumlarda bursiyerin gerekçeli talebi BİDEB Başkanlığı tarafından değerlendirilir. BİDEB Başkanlığı tarafından kabul 

edilecek sebepler dışında yurt dışında bir aydan fazla süre kalınacak olması halinde yıllık bir ayın üzerinde olan süreler için 

burs ödemesi yapılmaz. 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursu, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar durdurulur. Durdurma 

tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursu, gerekli görülürse BİDEB 

Yürütme Komitesi kararı ile kesilir. 

Tez aşamasındaki bursiyerler her dönem sonunda tezli yüksek lisans/doktora eğitim danışmanı tarafından düzenlenen ve

onaylanan ilerleme raporunu ilerme raporunu BİDEB'e iletmekle yükümlüdür.

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

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

Formu’nun istenen sürede  Başkanlığımıza ulaşmaması halinde bursiyerin ödemeleri durdurulur.

Bursiyerlerin süresi bitmeden kayıtlı olduğu programlardan ayrılmak istemesi durumunda bu durumu TÜBİTAK'a 15 gün önce

bildirmesi gerekmektedir. Bursiyere, programdan ayrıldığı tarihten itibaren burs ödemesi yapılmaz.

Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, kayıtlı olduğu akademik programı yüksek lisans için 3, doktora için 6, bütünleşik

doktora için 7 yıl içinde bitirmekle yükümlüdür. 

Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca tezli yüksek lisans/doktora çalışmalarını tam zamanlı olarak

sürdürmek zorundadır. Bursiyerler üniversiteleri ve/veya bölümlerinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti kapsamında

geçici olarak ve kısa süreli çalışmaları durumu hariç diğer kurumlarda ücretli olarak çalışamazlar. 


