
Bu belge yasal veli / vasi tarafından doldurulacaktır. 

 

TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 

2248-Mentorluk Desteği Programı  
Muvafakatname    

 

Öğrenci Bilgileri 

Öğrenci Adı-Soyadı  

Öğrenci T.C. Kimlik No  

Yasal Veli / Vasi Bilgileri 

Annesi                          Babası                              Diğer, belirtiniz: ……………………. 

Adı-Soyadı  

T.C. Kimlik No  

Cep Telefonu  

E-Posta Adresi  

Adres   

 
Henüz reşit olmayan ve yasal velisi/vasisi olduğum, ……………………………….. T.C. Kimlik numaralı 
................................................’in TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı uhdesinde 
yürütülen "2248-Mentorluk Desteği Programı" kapsamında; 
 
1. Atanmış ve/veya atanacak olan mentoru ile farklı zaman ve mekanlarda her iki ayda en az bir defa 

yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmasına,  
2. Gerektiği durumlarda görüşmeler için yalnız başına ve/veya grup olarak yurt içi veya yurt dışında 

program kapsamındaki tüm faaliyetler için seyahat etmesine, organizasyonlara katılmasına, 
3. Katılacağı tüm etkinliklerde ve mentoruyla yapacağı görüşmelerde imzaladığı ekteki 

taahhütnamede yer alan talimatlara uyacağına, 
4. Karşılaşabileceği kaza, hastalık, doğal afetler vb. riskler ile bu nedenlerden dolayı kendisine 

yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçlarını kabul edeceğime, 
5. Yasal velisi/vasisi olduğum öğrencinin ruhsal ve fiziksel olarak eğitim öğretim faaliyetlerine ve 

etkinliklere katılacak sağlık durumuna sahip olduğuna, 
 

veli/vasi sıfatı ile rıza ve muvafakatımın bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Öğrenci Taahhütnamesi 
 
Not: Anne veya Baba dışındaki yasal Veli / Vasi bildirimlerinde noter tasdikli velayet belgesi 
gerekmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 

Yasal Veli / Vasi olarak   
 
     Okudum Onaylıyorum 
 

 

 

Adı-Soyadı :  

Tarih :…/…./….  

İmza :  

 
 

 
 



Bu belge öğrenci tarafından doldurulacaktır. 

 

EK 
 

TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 

2248-Mentorluk Desteği Programı  
Öğrenci Taahhütnamesi      

 

Taahhüt Eden Öğrencinin Kimlik Bilgileri 

Adı-Soyadı  

Doğum Tarihi  

İletişim Adresi  

Telefon Numarası (cep) (sabit) 

E-Posta Adresi  

 
KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİM 
 

1. Mentorum ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme 
yapmakla yükümlü olduğumu, 

2. Mentorum ile yapacağım görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış 
göstermekle yükümlü olduğumu, 

3. Görüşme yapamayacağım durumlarda mentore gerekçeli bilgi vereceğimi, 
4. Mücbir bir sebep dışında iki defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda 

mentorluk desteğinin TÜBİTAK tarafından kesilebileceğini, 
5. Ad-soyadımda, iletişim bilgilerimde ve öğrenciliğim ile ilgili durumlarda (kayıt 

dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına 
gitme, mezun olma vb.) meydana gelen her türlü değişikliği 15 gün içinde 
TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğumu, 

6. Program çağrı metnini okuduğumu ve bir kopyasını sakladığımı, programın 
yürütülmesi ve kuralları hakkında bilgi edindiğimi, 

7. Yükümlülüklerimi yerine getirmediğim takdirde TÜBİTAK tarafından mentorluk 
desteğinin iptal edileceğini, 

8. Yukarıda yazılı taahhütlerime uygun davranmadığım takdirde hukuki ve cezai 
anlamda bizzat sorumlu olacağımı, 

 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 
2248-Mentorluk Desteği Programı  
Tel: 444 66 90    
E-posta: bideb2248@tubitak.gov.tr 
 

ÖĞRENCİ  

ADI-SOYADI : 

T.C. KİMLİK NO : 

TARİH : 

İMZA  : 

VELİ /VASİ  

ADI-SOYADI : 

T.C. KİMLİK NO : 

TARİH : 

İMZA  : 

mailto:bideb2248@tubitak.gov.tr

