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BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (BİDEB) 
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KABUL VE TAAHHÜT BEYAN FORMU 

 

1. Adayların, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren 6 ay içinde çalışmalarına 

başlamaları gerekmektedir. Bu süre içinde GYK tarafından kabul edilecek geçerli bir mazeret (sağlık, 

ailevi sebepler, mücbir sebep vb.) öne sürmeksizin çalışmalarına başlamayanların bursu başlatılmaz ve 

ilgili yıl ve dönem için bursiyerlik haklarını kaybederler.  

2. Aday, bu programdan toplam 2 yıl yararlandıktan sonra en az 3 yıl ara vermiş olmak Sonraki üç yıl içinde 

yararlanmamış olmalıdır. 

3. Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde 

ilgili bir işte çalışmış olmalıdır. 

4. Bu program kapsamında burs alanlar, aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs alamaz. Bu 

kurala aykırı davranılması durumunda bursun tamamı taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri 

alınır. 

5. Aday, doktora sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu üniversitenin dışında ve 

başka bir ilde bulunan üniversitede başka bir danışmanla birlikte yapacak/yapıyor olmalıdır. 

6. Aday, ücretli olarak bir kuruluşta çalışılıyorsa, doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, çalışmakta olduğu 

kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak/yapıyor olmalıdır. 

7. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye 

bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını ulaştırmakla 

yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin çalışmalarını birlikte yürüttükleri bilim insanının/insanlarının 

da yazılı onayı/onayları bulunmalıdır. Sonuç raporunun araştırmanın bitiş tarihini izleyen en geç 1 ay 

içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. 

8. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB'in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir. Gelişme 

raporunun belirtilen süre içerisinde gelmemesi veya raporun uygun bulunmaması halinde burs ödemeleri 

durdurulur ve uygun bulunmayan raporun revizyonu istenir. Burs ödemesinin durdurulduğu tarihten 

itibaren 2 ay içinde gelişme raporunun ya da revize raporun sunulması halinde burs ödemeleri yeniden 

başlatılır. Durdurma tarihinden itibaren 2 aylık süre içinde gelişme raporlarını sunmayan veya talep 

edilen revize raporu yeterli bulunmayan bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya 

iptal edilir. İzleyici değerlendirmesi sonucu uygun bulunmayan raporların 1 ay içinde düzeltilmesi istenir. 

Sonuç raporunu sunmayan veya talep edilen revize raporu yeterli bulunmayan bursiyerin bursu kusur 

durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir. 

9. Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin 

gelişme ve sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir. 

10. Burs desteği başladıktan sonra mücbir sebeplere dayalı olarak desteğin durdurulmasını gerektiren bir 

durum ortaya çıkması halinde, bursiyer ve akademik danışmanı, söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi 

izleyen 20 gün içerisinde gerekçeli durdurma başvurusunda bulunur. Başvuru GYK tarafından 

değerlendirilerek durdurulabilir. Durdurma süresi destek süresi boyunca en fazla 12 ay olabilir. Durdurma 

süresi içerisinde durdurmanın kaldırılması ile ilgili herhangi bir talep gelmemesi durumunda bursiyerin 
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bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir. Durdurma süresi içinde herhangi bir 

ödeme yapılmaz. 

11. Kuruma haber verilmeden araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde burs iptal edilerek yapılan 

ödemelerin taahhütname hükümlerine göre faizi ile birlikte geri alınmasına karar verilebilir. 

12. Mecburi hizmet gerektiren TÜBİTAK burs ya da desteklerinden yararlanmış olanlar, bu programdan burs 

aldıkları takdirde bu süre mecburi hizmet sürelerinden sayılmaz. Mecburi hizmet süresi burs süresiyle 

sınırlı olarak dondurulur. 

13. Bursiyerlik süresince; ücretli göreve başlanması, yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek 

alınması, 5 iş gününden fazla süreyle yurt dışına çıkılması, araştırmanın öngörülen tarihten önce 

bitirilmesi ya da araştırmaya herhangi bir nedenle ara verilmesi veya araştırmanın bırakılması gibi her 

türlü gelişmenin söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 10 gün içinde bursiyer ve danışmanın 

imzalarını taşıyan yazı ile BİDEB’e bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi nedeniyle fazla ödemeye sebep olunması halinde yapılan fazla ödemeler faizi ile birlikte 

geri alınır. 

14. Çalışmaya başladıktan sonra ev sahibi kurum/kuruluşun değiştirilmesinin istenmesi halinde, bursiyer ve 

birlikte çalıştığı akademik danışmanının birlikte yapacağı gerekçeli başvuru GYK tarafından 

değerlendirilir ve GYK kararı ile ev sahibi kurum/kuruluş değiştirilebilir. Ev sahibi kurum/kuruluşun 

değiştirilmesi durumunda yeni ev sahibi kurum/kuruluştan kabul yazısı alınması gerekir. 

15. Türkiye’de birlikte çalıştığı akademik danışmanın değiştirilmesinin istenmesi halinde bursiyerin yapacağı 

gerekçeli başvuru GYK tarafından değerlendirilir. Akademik danışman değişikliği durumunda yeni 

akademik danışmandan birlikte çalışma yapılacağına ilişkin kabul yazısı alınır. 

16. Araştırmamın yürütülmesi sırasında evrensel bilimsel araştırma ve yayın etik kurallara uyulması 

gerekmektedir. Araştırmanın gerektirmesi halinde aday, Etik Kurul Onay belgesi ve gerekli yasal izinleri 

almakla yükümlüdür. Söz konusu belge ve izinler alınmadan çalışmalara başlanamaz. Bu kurallara 

uyulmaması halinde TÜBİTAK AYEK ve ENDEK hükümlerince yasal işlem yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen 2218 – Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamındaki tüm 

yükümlülükleri yerine getireceğimi ve aksi bir durumda tarafıma yapılan tüm burs ödemelerin yasal faizi 

ile birlikte geri alınabileceğini 

 

kabul ve taahhüt ederim. 
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Taahhüt Edenin Kimlik Bilgileri 

Adı Soyadı 
 

İletişim Adresi 

 

TC Kimlik No 
 

Telefon Numarası 
 

E-Posta Adresi 
 

Tarih 
 

Danışmanın Adı 
 

Danışmanın İmzası 
 

Bursiyerin İmzası 
 

*Her sayfa ayrıca paraflanacak 


