
2211 – YURT ĐÇĐ DOKTORA BURS PROGRAMI 

2009 YILI BURS ĐYER ADAYLARININ ULA ŞTIRACAKLARI BELGELER 

 

Başvuru Dönemi : 16-22 Ekim 2009 

Son Belge Kabul Tarihi : 11 Aralık 2009, saat 18.00 

Gönderi Adresi  : TÜBĐTAK-B ĐDEB 2211 – Yurt Đçi Doktora Burs Programı 
     Tunus Caddesi No: 80, 06100 Kavaklıdere/ANKARA 

Elden Teslimat Adresi : TÜBĐTAK-B ĐDEB 2211 – Yurt Đçi Doktora Burs Programı 
     Atatürk Bulvarı No: 219/6, 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, çalışanları gereksiz 
yere meşgul etmeden, zarflarını / dosyalarını teslim edip işlerini bitirmeleri rica olunur.  
 
Lütfen aşağıda sayılan belgeleri aynı sıraya göre düzenleyip, katlamadan, delmeden, zımbalayıp 
birbirine ili ştirmeden, -sunum dosyalarına de ğil- tek bir zarfa / dosyaya koyup gönderiniz / tesl im 
ediniz. 
 
1. Đnternet üzerinden 16-22 Ekim 2009  tarihleri arasında yaptığınız başvuru sonucunda çıktısını alıp 

imzaladığınız başvuru formu , 

2. Doktora programındaki durumunuzu (lisan / bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb.) gösteren ve 
doktoraya kayıt tarihinizi gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden 1 Kasım 2009 ’dan sonra 
alınmış öğrenci belgesi,  

3. Doktora programına lisans sonrası mı, yüksek lisans sonrası mı kabul edildiğinizi gösteren öğrenci 
işleri biriminden 1 Kasım 2009 ’dan sonra alınmış belge, 

4.   
a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da doktora öğreniminin herhangi bir aşamasında iseniz, 2009–2010 güz 

yarıyılında almakta olduğunuz ve varsa daha önce aldığınız dersleri ve kredilerini gösteren 1 Kasım 
2009’dan sonra alınmış transkript (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, ayrı bir resmi 
belgede gösterilmelidir ), 

b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ya da lisan öğrenimi için süre almış iseniz, öğrenci işleri 
biriminden 1 Kasım 2009 ’dan sonra alınmış durumunuzu belirten belge , 

c. Doktoraya kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş iseniz, öğrenci işleri biriminden ya 
da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belge,   

5. Lisans ve (yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlıysanız) yüksek lisans öğrenimleriniz sırasında almış 
olduğunuz tüm dersleri, bu derslerin notlarını, ağırlıklı genel not ortalamalarını ve mezuniyet tarihinizi 
gösteren transkriptlerin asılları  veya noterce  onaylanmı ş örnekleri , 

6. Lisans ve (yüksek lisans sonrası doktoraya kayıtlıysanız) yüksek lisans geçici mezuniyet 
belgelerinizin  veya diplomalarınızın  belgeyi veren üniversitece “ASLI G ĐBĐDĐR”  şeklinde tasdik 
edilmiş kopyaları  ya da noterce  onaylanmı ş örnekleri , 

7. 2007 sonbahar  döneminde ya da sonrasında girdiğiniz ALES sonuç belgesinin aslı, renkli internet 
çıktısı veya aslının öğrenci işleri birimince onaylanmı ş kopyası ,  

8. Nüfus cüzdanınızın her iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi , 

9. Özgeçmi şiniz  ve varsa yayın listeniz  (Türkçe, imzalı, toplamı en çok iki sayfa), 

10. Doktora kariyer planınızı ve amaçlarınızı belirten çalışma programı (Türkçe, imzalı, en çok bir sayfa). 

 


