2210 - YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMI
2012 YILI BURSİYER ADAYLARININ ULAŞTIRACAKLARI BELGELER

Başvuru Dönemi

: 12-18 Ekim 2012

Son Belge Kabul Tarihi : 03 Aralık 2012, Saat: 17:00
Kesin Bursiyer Listesinin Açıklanacağı Tarih: 21 Aralık 2012, Saat: 17:00
Burs Programının bundan sonraki süreci aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.
1.adım: Bursiyer adaylarının 3 Aralık 2012 tarihine kadar ulaştırdıkları belgelerin incelenmesi
2.adım: Başvuru formundaki bilgileri ile belgeleri örtüşen başvuru sahiplerinin kesin bursiyer olarak
açıklanması
3.adım: Kesin bursiyer olarak açıklananların e-BİDEB üzerinden Bursiyer Bilgi Formuna ve Yüklenme
Senedine erişmeleri
4.adım: Kesin bursiyerlerin ulaştıracağı Bursiyer Bilgi Formunun ve Yüklenme Senedinin incelenmesi
sonucunda burs ödemelerinin başlatılması

Gönderi Adresi
: TÜBİTAK-BİDEB 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Tunus Caddesi No: 80, 06100 Kavaklıdere/ANKARA
Belgelerini PTT ya da kargo şirketleri aracılığıyla ulaştıracaklar, gönderi takibini kullandıkları kanaldan
yapabilirler. Telefon ya da e-posta yoluyla belgelerin ulaşıp ulaşmadığının sorulmaması rica olunur.
Belgelerini elden teslim edeceklerin gerekli kontrolleri ve düzenlemeyi önceden yapıp dosyalarını Genel
Evrak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri rica olunur.
Adayların, gönderilen e-postaların junk/spam kutusuna düşmemesi için bideb2210@tubitak.gov.tr
adresinin kendi e-posta hesaplarına tanıtmaları rica olunur.
Lütfen aşağıda sayılan belgeleri aynı sıraya göre düzenleyip, katlamadan, delmeden, zımbalayıp
birbirine iliştirmeden, -sunum dosyalarına değil- tek bir zarfa / dosyaya koyup gönderiniz veya
teslim ediniz.
TESLİM EDİLECEK OLAN BELGELER:
1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda çıktısını alıp imzaladığı pdf başvuru formu,
2. Adayın tezli yüksek lisans programındaki durumunu (lisan(dil)/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı
vb) gösteren ve yüksek lisansa kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden alınmış
yeni tarihli (1 Kasım 2012’dan sonra alınmış) öğrenci belgesi,
3. Aday;
a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da yüksek lisans öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2012-2013
güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri ve kredilerini gösteren yeni tarihli
(1 Kasım 2012’den sonra alınmış) transkript (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, yeni
tarihli (1 Kasım 2012’den sonra alınmış) ayrı bir belgede gösterilmelidir),
b. Lisan(dil) hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan(dil) öğrenimi için süre almış ise,
öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli (1 Kasım 2012’den sonra alınmış) durumunu belirten
belge,
c. Yüksek lisansa kabul edildikten sonra lisan(dil) hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri
biriminden ya da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belge,

4. Adayın lisans öğrenimi sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu derslerin notlarını, ağırlıklı genel not
ortalamasını ve mezuniyet tarihini gösteren transkriptin asılları (çift anadal ya da yan dal yapılması,
birden fazla fakülteden mezun olunması veya mezun olunan bölüme yatay/dikey geçişle
girilmesi durumlarında tüm transkriptler eklenmelidir) veya noter tarafından onaylanmış sureti,
5. Adayın lisans geçici mezuniyet belgesinin ya da diplomasının üniversite veya noter tarafından
onaylanmış sureti,
6. Adayın 2009 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin aslı veya
internet çıktısı
7. Adayın yüksek lisans programına hangi ALES puan türüyle (SAY, SÖZ, EA) kayıt yaptırdığını
gösteren Enstitü tarafından hazırlanmış resmi yazı.

