2219 YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI
YÜRÜTME KURAL VE İLKELERİ

AMAÇ ve KAPSAM

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında
doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan
bilim insanlarını desteklemektir.
Bu Yürütme Kural ve İlkeleri, Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programına başvuran ve/ veya
desteklenen adaylarla ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.
BAŞVURU YÖNTEMİ
a)

Başvuru Koşulları

•

T.C. Vatandaşı olmak (K.K.T.C. vatandaşları için bu koşul gerekli görüldüğü takdirde başkanlık onayı ile
kaldırılabilir),

•
•

Bir kamu veya özel sektör kuruluşunda görev yapıyor olmak,
Bağlı bulunduğu kuruluşu olmayanların Kuruma (Türkiye’ye döndüğünde bir kamu veya özel sektör
kuruluşunda göreve başlayacaklarını noter onaylı belgelemesi) taahhütname sunuyor olması,

•

Doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almış olmak, ya da ilgili başvuru döneminin son başvuru tarihinden en
çok 2 ay sonra doktora tez savunmasına gireceğini belgelendirmek,

•

Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,

•

Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,

•

Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise
çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden Etik Kurul onay belgesi almış olmak,

•

Yapılması planlanan araştırmanın adayın çalıştığı kurum tarafından onaylandığını, araştırma süresince
görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmek.

•

Bu programdan son üç yıl içinde yararlanmamış olmak ,

b)

Başvuru Dönemleri ve Burs Süreleri

Programlara bir yıl içinde iki dönem olmak üzere başvuru yapılabilmektedir; dönemlerin son başvuru tarihleri
önceden ilan edilir.
Burs süresi
En çok 12 ay
c)

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

•

Adayın özgeçmişi ve yayın listesi,

•

Doktora diplomasının fotokopisi,
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•

Davet Mektubu,

•

Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi (yabancı dil puanının geçerliliği BİDEB
Değerlendirme ve Destekleme Kurulu'nca her yıl belirlenir) veya aday araştırmada kullanacağı yabancı
dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma
fotokopisi).
Bursiyer seçiminde aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

•

Adayın bulunduğu kuruluşta ya da ülkemizdeki diğer kuruluşlarda yapılmakta olan veya yapılması planlanan
çalışmalar ile, anılan çalışmalar açısından yurt dışında yapılacak araştırmadan beklenen yararları açıklayan
bir rapor,

•

Ayrıntılı araştırma planı,

•

Yurt dışında yapılacak araştırma için Türkiye'den biyolojik materyalin yurt dışına götürülmesi gerekiyor ise
çalıştığı Üniversiteden veya Fakülteden Etik Kurul onay belgesi almış olmak,

•

Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kuruluşunca düzenlenmiş belge. Bu
belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek destek (yol gideri, burs, vb.) belirtilmelidir.

•

Adayların Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na (BİDEB) her yıl ilan edilen süreler içinde belirtilen
belgeleri göndermeleri gerekir.

DESTEKLEME YÖNTEMİ
a)
•

Bursiyerlerin Seçimi

Her adayın dosyası için konusunda uzman Jüri / panel, danışmanların ve panelistlerin görüşleri alınır. Gerek
duyulursa mülakat yapılır. Mülakatlarda ve panellerde adayların akademik nitelikleri ile üzerinde çalışmayı
planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:
-

Konunun güncelliği, Türkiye’deki bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,

-

Yurt dışında yapılacak araştırmanın, Türkiye’ye dönüşten sonra laboratuvar vb. olanaklar göz önüne
alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar,

-

Türkiye’ye dönüşten sonra diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu
kurabilmesi olasılığı,

-

Yurt dışında konusunda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride
geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girme olasılığı,

•

Adayın akademik başarıları ve yayınları, araştırma konusuna hakimiyeti.

Belirlenen ölçütler ışığında yapılan paneller, mülakatlar ve danışman görüşleri dikkate alınarak; BİDEB
Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca adaylar arasında sıralama yapılır. Programa ayrılan bütçe
olanakları da dikkate alınarak adaylar ve burs süreleri saptanır. Burslar Başkanlık onayından sonra
kesinleşir.
b)

Bursların Başlatılması, Devamı ve Ek süre verilmesi
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Burs verilmesine karar verilen adayların bursları Başkanlık onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer; programın
“İlke ve Kuralları’na aykırı olmamak koşulu ile bursiyerin belirleyeceği tarihte başlatılır.
1.

Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır. Bursunu tahsis
edilen yıl içinde kullanmayan bursiyer hiç bir hak talebinde bulunamaz.

2.

Burs süresi, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır. Bursiyerin araştırmasını
bu sürede bitirmesi esastır. Bu süre içinde bitirememesi halinde, ek bir ödeme yapılması veya izin
süresinin uzatılması için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacağı başvuru, BİDEB Değerlendirme ve
Destekleme Kurulu’nca değerlendirilir.
a)

Bursiyerin gerekçeli dilekçesi,

b)

Yurt dışında çalıştığı kurumun ilgili kişisinden alınan yazı,

c)

Türkiye’deki kuruluşunun izin yazısı (izin süresi bitmiş ise),

d)

Yurt dışında yaptığı çalışmanın ayrıntılı raporu.

MALİ DESTEKLER
a)
•

Aylık Burslar

BİDEB Destekleme ve Değerlendirme Kurulu her bursiyerin gideceği ülke ve yaşam şartlarına göre aylık burs

miktarını belirler. Aylık burs miktarı en çok 1800 Amerikan dolarıdır.
b)

Yol Parası

•

Yol desteği verilmesi uygun görülen bursiyerin araştırmalarına başlamak üzere yurt dışına gidiş ve
dönüş biletleri Kurum’un ilgili birimi tarafından hazırlanır. Bursiyer yol desteği verildiği halde herhangi bir
nedenle yurt dışına kendi olanakları ile çıkmış ise yurda döndüğünde uçak bileti gideri bursiyerin gittiği
günkü dolar kuru üzerinden YTL olarak ödenir.

•

Uçak kullanmayan bursiyerlere sadece otobüs, tren veya vapur (2. mevkii) ücreti YTL olarak ödenir.

•

Burslu veya burssuz süre uzatımından dolayı dönüş biletleri ile ilgili fazla ödeme zorunluluğu doğarsa, bu
miktar bursiyerler tarafından karşılanır. TÜBİTAK tarafından herhangi bir ek ödeme yapılmaz.

Bir bursiyere verilecek mali desteğin toplamı Başkanlık onayında belirtilir ve kendisine bildirilir.
YÜKÜMLÜLÜKLER
a)

Rapor Verme Yükümlülükleri
Bursiyer burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan
“kesin raporu” ve bu sürede çıkan yayınlarının listesini en geç 1 ay içinde BİDEB’e sunmak ve
Türkiye’deki kuruluşunda işine başladığı tarihi bildirmek zorundadır.

b)

Mecburi Hizmet Yükümlülükleri
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•

Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve konusu ile ilgili bir işte
çalışmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün süresi, Kurumumuzca bursiyere döviz olarak yapılan toplam
ödemenin, bursun başladığı tarihteki döviz üzerinden aylık burs miktarına bölünmesi ile elde edilen sayı
karşılığı ay kadardır.

•

Bursiyerlerin yurt dışına çıkmadan önce yükümlülüklerini; TÜBİTAK-BİDEB’in hazırladığı ve noterce
onaylanmış “Yüklenme Senedi” ve “Kefaletname” ile belgelemeleri gerekmektedir.

c)

Geri Ödeme Yükümlülükleri

•

Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında ve Kurumca kabul edilmeyen başka bir
yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz. Aksi halde bursu kesilir ve kendisi için yapılmış olan tüm
ödemeler programın “İlke ve Kuralları” gereğince geri alınır.

•

Herhangi bir nedenle mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen bursiyerlerden yurt dışında
bulundukları süre boyunca TÜBİTAK’ın kendileri için yaptığı tüm ödemeler “İlke ve Kurallar”gereğince
geri alınır.

•

Bursiyerlerin ücretsiz süre uzatmaları, bursun başlangıç tarihinden itibaren en fazla 2 yıldır. 2. ci yılın
sonunda Türkiye'ye dönmeyen bursiyerlerden, TÜBİTAK'ın kendileri için yaptığı tüm ödemeler,
(taahhütname hükümleri gereğince) BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile geri alınır.

d)

Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri

•

Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK'a
bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlamış bursiyerlere TÜBİTAK tarafından verilecek destek
ayrıca belirlenir.

DİĞER
•

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı müracaatların değerlendirilmesini ya BİDEB Yürütme
Kuruluyla

ya

da

Jüri/Panel/Moderatör

ve/veya

danışmanların

görüşünü

alarak

yapar.

Bu

değerlendirmelerde ilgililere ödenecek ücretler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu önerisi,
Bilim Kurulu Kararı ve Başkanlık onayı ile belirlenir.
•

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Kural ve İlkelerinde belirtilmeyen özel durumlarda,
Bilim İnsanı Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararları uygulanır.

•

Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve
varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.
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